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Koostatud: (03.01.2012) 
Muudetud: (17.10.2012) 
Versiooni nr: 2.0  
Läbivaatamise nr: 
 

OHUTUSKAART  
Ammoniaagi vesilahus 
 
Käesolev ohutuskaart sisaldab teavet võimalike ohtude kohta, mis võivad kaasneda materjali käitlemisel, 
transportimisel ja töötamisel antud materjaliga, samuti kirjeldatakse võimalikke riske tarbijale ja 
keskkonnale. See teave peab olema kättesaadav kõigile, kes puutuvad kokku antud materjaliga või 
vastutavad materjali kasutamise eest. Käesolev ohutuskaart on koostatud kooskõlas Euroopa Komisjoni 
määrusega (EL) nr 453/2010 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis 
käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, kirjeldatud vormingule. 
 
 

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine   

 

1.1. Tootetähis   
Keemiline nimetus: Ammoniaagi vesilahus, kontsentratsioon % (25 %). 
 
Sünonüümid:   Ammoniaakvesi, ammooniumhüdraat, nuuskpiiritus, ammoniaagi lahus, 

ammooniumhüdroksiidi lahus 
 
CAS number: 1336-21-6 
EINECS number: 215-647-6 
REACH registreerimise nr:  Ei ole registreeritud, tulenevalt ECHA käsitletakse kui segu veevabast 

ammoniaagist (REACH registreerimise nr 01-2119488876-14-XXXX) ja 
veest. 

 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 
Kasutatakse väetisena ja teistel eesmärkidel tööstuslikult või kutsealaselt ning teiste tarbijate poolt: 
Vaadata kokkupuute tsenaariumeid lisatuna laiendatud ohutuskaardi versioonist (eSDS- extended 
safety data sheet) 
 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

 

Tootja 
Firma nimi:  AS Nitrofert 
Aadress:  Järveküla tee 1, Kohtla-Järve 30197 Eesti  
Telefon: + 372 33 78 310    
E-mail:                  info@nitrofert.ee 
Koduleht: www.nitrofert.ee       
 

1.4. Hädaabitelefoni numbrid 
 

Hädaolukorras:       112                        Eesti riigi hädaabitelefoni number. Saadaval 24 tundi ööpäevas 

                              16662                    Mürgistusteabekeskus   info@16662.ee; www.16662.ee 

                                  (+372) 626 9390       Välismaalt helistamiseks 

 

2. JAGU:  Ohtude identifitseerimine 

 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 
 

Klassifikatsioon direktiivi 67/548/EMÜ alusel: 

mailto:info@16662.ee
http://www.16662.ee/
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Spetsiifilised 

kontsentratsioonid, limiidid 

lahustele (ammoniaagi 

vesilahus)  

C ≥ 10 % 

 

C; R34 

5 % ≤ C < 10 % Xi; R36/37/38 

 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele EÜ nr 1272/2008: 

Spetsiifilised 

kontsentratsioonid, limiidid 

lahustele (ammoniaagi 

vesilahus)  

C ≥5%  Naha söövitus. 1B;  H314 

C ≥5%  Võib põhjustada hingamisteede 
ärritust 3; H335 (STOT SE 3; 
H335) 

1≤ C <5%  Põhjustab naha ärritust; H315 

C ≥25%  Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda 
mürgisuse 1. ohukategooria; 
H400 

 

Füüsikalis-keemilised ohud: Söövitav. Teatud tingimustel võib materjal moodustada süttiva auru-õhu 
segu, kuid mida on raske põlema süüdata. 

Mõju inimese tervisele: Ammoniaagi lahused on söövitava toimega kõikidele kehaosadele. 

Sissehingamine (ammoniaagiaurud): lõhnalävi 5-25ppm. Aurud ärritavad hingamisteid: ärrituse 
intensiivsus sõltub NH3 kontsentratsioonist. Vedeliku kogunemine kopsu (kopsuturse) võib kaasneda kuni 
48 tunni jooksul pärast kokkupuudet ja võib osutuda surmavaks. Kokkupuude töökeskkonnas piirnormist 
tunduvalt kõrgema kontsentratsiooniga, võib põhjustada püsiva hingamisteede kahjustuse. Inimese 
nahaga kokkupuutes võib tekitada tõsiseid põletusi ja nahakahjustusi. Madala kontsetratsiooni 
sissehingamisel võib kaasneda, köha, hingamisteede ärritus, silmade ärritus ja pisaravool, märg nina ja 
nohu tekkimine. Kõrgema kontsentratsiooni sissehingamine võib põhjustada nina, kurgu ja hingamisteede 
põletuse, võib esineda ka hingamisdepressioon.  
 
Allaneelamine põhjustab koheselt söövituse ja kahjustab seedetrakti.  
Mutageenset toimet ei esine. Puuduvad tõendid, et kokkupuutele järgneksid kantserogeensed ilmingud.  
Kokkupuude ei kahjusta paljunemisvõimet. Neorotoksilisuse uuringute käigus, koostöös vabatahtlikega, ei 
täheldatud, et kokkupuude võib kahjustada loote sünnieelset arengut, põhjustades väärarenguid, 
sünnidefekte või kutsuda esile iseenesliku abordi. 

Pikaajalise kokkupuute mõjud. Tõendid kahjulikust mõjust puuduvad kui kokkupuude on vastavalt 
töökeskkonna standarditele. 

Keskkond: Mürgine veeorganismidele. 
Iga klassifikatsiooni täielik, ülevaatlik sõnastus on toodud jaos 16. 

 

2.2. Märgistuselemendid 

 

Direktiiv 67/548/EMÜ: 

Ohu indikatsioon sümbolid: 

 

                                    
        N         C  

Keskkonnaohtlik aine                                     Sööbiv 

 

R-laused :  C; R34,  N;R50 

S-laused: 1/2, 26, 36/37/39, 45, 61 
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Määruse (EÜ) nr 1272/2008: 

Piktogrammid: 

 

   
 

Tunnussõna: Oht 

Ohulaused:  
 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
 

Hoiatuslaused: 

 

P260 
P264 
 
P273   
P280 
 
P301+P330+P331     
 
P303+P361+P353     
 
 
P305+P351+P338     
 
 
P304+P340                
 
 
P310   
 
P363   
 
P402+P404                 
 
P403    
 
P405   

Tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse hingata.  
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja teisi keha osasid, mis on olnud 
kokkupuutes antud seguga. 
Vältida sattumist keskkonda. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
 
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile 
oksendamist. 
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik 
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. 
 
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja 
kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja 
asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. 
 
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 
 
Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. 

 
Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis. 
 
Hoida hästi ventileeritavas kohas.                       
 
Hoida luku taga. 

 

2.3. Muud ohud 

 

Püsivus, bioakumuleeruvus 

ja toksilisus:  

 
Ei loeta püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks 

 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 
 

 
3.1. Ained 
3.2. Segud 
Vastavalt ECHA on tegemist veevaba ammoniaagi ja vee seguga. 
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Nimetus CAS nr EINECS 

nr 

Kontsentratsioon 

% 

Klassifikatsioon 

vastavalt 

direktiivile 

67/548/EMÜ 

Klassifikatsioon 

vastavalt määrusele 

(EÜ) nr 1272/2008 

Veevaba, 
Ammoniaak 

7664-41-7 231-235-3 min 25 % T, C, N, R10, R23, 
R34, R50. 

Tuleohtlik g 2., H221 
Rõhu all olev g., H280 
Akuutne mürk 3., 
H331 
Naha söövitus 1B, 
H314  
Vees akuutne 1., H400 

Lahuse spetsiifilised 

kontsentratsiooni 

limiidid (ammoniaagi 

vesilahus)   

C ≥5%: 
Naha söövitus 1B;  
H314; 
STOT SE 3; H335; 
Vees akuutne 1; H400 

Vesi 7732-18-5 231-791-2 max 75%   - - 

 
Iga klassifikatsiooni täielik/ ülevaatlik sõnastus on toodud jaos 16. 
 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 

 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 
Kiirus on oluline. Eemaldada kannatanu edasisest kokkupuutest. Anda viivitamatult esmaabi ja pöörduda 
arsti poole. 

Nahale sattumisel 

Loputada rohke veega. Eemaldada saastunud riided ja jätkata kokkupuute koha pesemist. Pöörduda arsti 
poole. 

Silma sattumisel 

Võib tekitada tõsist kahju silmadele. Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, 
vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on lihtne eemaldada. 
Loputamisel hoidke silmalaud avatult. Jätkata niisutamist arstiabi saabumiseni. 
 
Allaneelamine 

Oksendamist mitte esile kutsuda. 

Kui kannatanu on teadvusel, loputada suud veega ja anda 2 või 3 klaasi vett juua. 
Pöörduda viivitamatult arsti poole. 

Sissehingamine 

Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida soojas ja rahus. Manustada hapnikku kui selleks pädev isik on 
saadaval. Kui hingamine on seiskunud või puudulik, tuleb teha kunstlikku hingamist. Pöörduda viivitamatult 
arsti poole. 
 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

 

Märkused meditsiinipersonalile 
Tugeva kokkupuutejärgselt, peab kannatanu olema 48 tunnilise meditsiinililise järelvalve all, kuna võib 
järgneda bronhiaalne mõju (võib tekkida turse). 
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

 

5.1.Tulekustutusvahendid 

 
Ammoniaagi vesilahus ei põle. Ammoniaagi aurud on raskestisüttivad. 
Sobivad kustutusvahendid võivad sisaldada vahtu, pulbrit või vett, kasutada vastavalt ümbritsevale 
keskkonnale. Aurude hajutamiseks, personali kaitseks ja mahutite jahutamiseks kasutada pihustatud vett. 
Kasutada individuaalset hingamisaparaati ja kaitserõivaid. 
 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Lahus ei ole süttiv. Vabas õhus, ammoniaagi ja õhu segu on üldiselt väljaspool süttivuspiiri. Suletud 
ruumides on olukord erinev ja seal võib esineda plahvatusoht süüteallikate olemasolul. Teatavatel 
tingimustel võib toode moodustada õhuga süttiva aurusegu. Tulekahjuga või kuumutamisega võib 
kaasneda mahuti plahvatuse risk, tulenevalt mahuti sisese rõhu kasvust.   

Ohtlikud lagusaadused sisaldavad ammoniaaki ja lämmastikoksiide (NOx). 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 
Tuletõrjujad peavad kasutama individuaalseid hingamisaparaate ja vastavaid kaitserõivaid Konteinereid/ 
paake jahutada pihustatud veega. Vältida võimalikku kokkupuudet saastunud veega. Läheneda 
tuulepealselt küljelt. Õhku tekkivad gaasid/ aurud/ udu suruda maha pihustatud veega. Pärast tulekahju 
kustutamist, puhastada kiiresti kahjuliku suitsuga kokkupuutunud pinnad, et minimeerida seadmete 
kahjustusi. 
 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 
Isikud, kes tegelevad olulise heite kõrvaldamisega, peavad kandma täielikku kaitsevarustust, kaasa 
arvatud hingamisteede kaitsevahendit. 

Evakueerida ala tuulepealselt küljelt, kui seda saab teha ohutult. Kui evakueeruda ei saa, jääda 
siseruumidesse, sulgeda kõik aknad ja lülitada välja kõik tõmbeventilaatorid või elektrilised tuled. Lekke 
tagajärjel vabanenud auru hajutamiseks tuleb antud ala ventileerida. Läheneda tuulepealselt küljelt. 
Tõkestada antud ala. Siseruumides, kus hapniku tase on madal või kus on tegemist suure heitekogusega 
kasutada individuaalset hingamisaparaati. Püüda vältida võimalikke lekkeid ja välja voolamisi, kui seda 
saab teha ohutult. Ammoniaagiaure saab hoida kontrolli all pihustatava veega. Vältida igat võimalikku 
kokkupuudet saastunud veega. Hoida eemal kokkusobimatud materjalid.  

 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 
Vältida veekogude saastumist. Kui toode saastab jõgesid, järvi või kanalisatsiooni ja drenaaži süsteeme, 
teavitada koheselt asjassepuutuvaid ametiasutusi. Mitte valada toodet pinnavette ega 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 
Eemalda leke, kui võimalik. 
 

6.4. Viited  
Isikud, kes tegelevad suuremate leketega (koguseliselt) peavad kandma täielikku kaitseriietust, sealhulgas 
hingamisteede kaitsevahendit.  
Vaadata täpsemat informatsiooni isikukaitse kohta jaost 8. 

 

 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 
Vältida nahale ja silma sattumist ning aurude sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon.  Kasutada 
silmade ja käte kaitsevahendeid, kui käitlete väikseid koguseid.  Kui esineb pritsmete ja lekke oht, tuleb 
kanda täielikku kaitseriietust. Suletud mahutite avamisel tuleb olla väga tähelepanelik (mahuti võib 
sisaldada rõhku). Käsitseda väikeseid koguseid laboris tõmbekapis.  Kasutada ainult hästiventileeritavates 
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piirkondades.  Gaasi ei tohi sisse hingata. Kasutada vaid neid seadmeid ja materjale, mis antud tootega 
sobivad. 
 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Hoida suletult. Säilitada jahedas, hästi ventileeritavas kohas, eemal kuumus- ja süttimisallikatest ning 
vältida otsest päikesevalgust. Kokkusobimatud ained hoida eemal. (Vt jagu 10.5.). 
Ladustamise alal on suitsetamine keelatud. Kaitsta mahuteid korrosiooni ja füüsiliste vigastuste eest. 
Tühjad mahutid võivad sisaldada toote ülejääke, mis omakorda on ohtlikud tervisele. 
Sobivad materjalid mahutiteks: karastamata teras, roostevaba teras, polüetüleen, polüpropüleen. 
 

7.3. Erikasutus 
Edasine teave puudub. Kohalikud regulatsioonid võivad nõuda ladustamisel või käitlemisel konkreetsete 
seadmete kasutamist. 
 
 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

 

8.1. Kontrolliparameetrid 
 
Veevaba Ammoniaak 99.9% 
 
DNEL/DMEL Kokkupuute-

viis 

Kokkupuute sagedus Kriitiline 

komponent 

Märkused 

Töötaja Tarbija 

Tootmises Professionaal 

Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub 

Sattumisel 
suhu 

lühiajaliselt (akuutne) 
pikaajalist (korduv) 
 

  

Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub  

6.8 mg/kg 
NH3 

6.8 mg/kg NH3 Piirtase 
puudub 

Mõju nahale lühiajaliselt (akuutne) 
pikaajalist (korduv) 
 Piirtase 

puudub 
Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub  

47.6 mg/m
3
 

NH3 
23.8 mg/m

3
 

NH3 
Piirtase 
puudub 

Sisse-
hingamine 

lühiajaliselt (akuutne) 
pikaajalist (korduv) 
 Piirtase 

puudub 
Piirtase 
puudub 

Piirtase 
puudub 

 

DNEL- (Derived No Effekt Level) tuletatud mõju tase puudub. 

DMEL- (Derived Minimum Effect Level) tuletatud minimaalne mõju tase. 

 

Piirnormid töökeskkonnas: 
8 tunnises kokkupuutes: 14 mg/m

3 
ja 20ppm 

Lühiajalises kokkupuutes: 36 mg/m
3 
ja 50ppm 

 
Töökoha piirnormid 
UK (Suurbritannia) –ajaliselt kaalutud keskmine väärtus (TWA) (8 tunni pikkuse vaatlusperioodi jooksul): 
18 mg/m

3
. 

UK(Suurbritannia)  – 15 minutilise lühiajalise kokkupuute piirnorm (STEL): 25 mg/m
3
. 

 
Prantsusmaa – VME (8 tunnine vaatlusperiood): 7 mg/m

3 

Prantsusmaa – VLE (lühiajaline): 14 mg/m
3 

 

Saksamaa– MAK: 14 mg/m
3
 

 
(PNEC) prognoositav ohutu kontsentratsioon (magevees): 0.0011 mg/L vaba ammoniaagi kohta. 

 

8.2. Ettevaatusabinõud ja tehnilised vahendid 
Jälgida, et masinate ja seadmete läheduses oleks tagatud korrektne tõmbeventilatsioon. Võtta kasutusse 
tarvilikud tehnilised meetmed, et tagada töökeskkonnas ettenähtud piirnormid.  
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Tagada, et antud alal, kus võib esineda kokkupuude naha ja silmadega, oleks olemas ohutusdušš ja 
silmade pesuks ettenähtud vahendid.  
Saastunud rõivad ja jalanõud tuleb seljast eemaldada viivitamatult. Enne taaskasutust pesta hoolikalt 
saastunud rõivaid. Käsitseda lähtuvalt heast  tööhügieenist ja tööohutuspraktikast.  
 

8.3. Isiklikud kaitsemeetmed 

 

Hingamisteede kaitse 
Aerosoolse või auruna lenduva ammoniaagi korral kasutada vastava filtriga gaasimaski. Kasutada 
individuaalset hingamisaparaati kinnistes ja keskmise suurusega ruumides, tingimustes, kus hapnikku ei 
ole piisavalt, suure kontrollimatu heite korral, kõigis olukordades, mil mask ja filter ei taga piisavat kaitset. 
Kasutada kaitseks vaid gaasimaski, mis vastab rahvusvahelistele, riiklikele standarditele. Kasutada 
hingamisteede kaitset, mis on kiidetud heaks Euroopa Liidu poolt. 

 

Käte kaitse 
Kaitsekindad – tagatud peab olema kemikaalikindlus. Sobiv materjal: butüülkumm.  
 

Silmade kaitse 
Kanda kemikaalikindlaid kaitseprille või kinnist näomaski.  
 

Naha kaitse 
 
Kemikalikindel põll; butüülkummist põll; butüülkummist saapad. 
 
Tööpiirkonna läheduses peab olema tagatud ohutusdušš ja abivahendid silmade pesemiseks.  
 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

 

Välimus:     värvitu lahus   

Lõhn:      teravalõhnaga  

Lõhnalävi:  5-25ppm   

pH:       vesilahus (kontsentratsioon 1%) 12,5 

Külmumispunkt:     -55°C 

Keemispunkt: +38°C (keemisel, lahusest eraldub ammoniaak, kasvab 
kontsentratsioon ja keemistemperatuur 

Leekpunkt:     ei ole määratletud 

Aurustumiskiirus:    ei ole määratletud 

Süttivus:     süttiv (NH3 tõttu)    

Auru rõhk:     287 hPa 20°C juures. 

Auru tihedus:     0,59 g/cm
3 

Suhteline tihedus:    0,89 g/cm
3 

Tihedus (vesi=1)    0,9 g/cm
3
 20°C juures. 

Lahustuvus:     Külmas vees hästi lahustuv.   

Jaotustegur: n-oktanool/vees:   ei ole määratletud 

Isesüttimistemperatuur:   651°C  (NH3) 

Lagunemistemperatuur:    ei ole määratletud  

Viskoossus:      ei ole määratletud 

Plahvatusomadused:    ei plahvata   

Oksüdeerimisomadused:    ei oksüdeeru 
 

9.2. Muu teave 

 
Suletud ruumides võivad (NH3) aurud moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. 
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10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

 

10.1. Reaktiivsus 

Normaalsetel tingimustel stabiilne. 

10.2. Keemiline stabiilsus 

Stabiilne sobivatel tingimustel. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus  

 
Normaaltingimustes ladustamisel ja kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.  
 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

 
Kuumutamine, otsene päiksevalgus ja mahuti mehaaniline kahjustamine. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid  

Happed, oksüdeerijad, tugevad leelised, etüleenoksiidid, fosforoksiidid, vääveldioksiid, vesiniksulfiid, 
lämmastikoksiidid, hõbe, plii jne 

Ammoniaak vesilahus võib reageerida ägedalt kokkupuutel happega, tugevate oksüdeerijatega, 
halogeenidega, akroleiiniga, akrüülhappega, dimetüülsulfaadiga, hõbenitraadiga, hõbeoksiidiga, 
hüpoklorititega, elavhõbdaga jms.  

Ammoniaagi lahused on söövitava toimega vasele, tsingile, alumiiniumile ja nende sulamitele. 
 

10.6 Ohtlikud lagusaadused 

 
Ammoniaagi vesilahuse kuumutamisel vabanevad ammoniaagi aurud. 
Tulekahju korral moodustuvad ohtlikud lagusaadused, mis sisaldavad ammoniaagi ja lämmastikoksiidide 
(NOx) aure. 
 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

 

Akuutne toksilisus: Väga mürgine ammoniaagi aurude sissehingamisel. 
 

 

 

 

 Doseeritud annus Liigid Meetod Märkused 

Äge suukaudne mürgistus LD50 350 mg/kg 
kehakaalu kohta 
(letaalne doos, 
antud aine 
manustamine 
põhjustab 50% 
isenditest surma) 

Isased 
Wistar 
rotid 

Äge suukaudne mürgisus Probitanalüüs 

Äge nahakaudne mürgistus LD50     Loobuti lahuse 
mürgisuse tõttu. 

Äge mürgistus 
sissehingamisel 

LC50  28130 - 
13770 mg/m

3 

(letaalne doos, 
antud aine 
manustamine 
põhjustab 50% 
isenditest surma) 

Isased ja 
emased 
Wistar 
rotid 

Ägeda mürgistuse 
hindamisel  
sissehingamisel katsetes 
rottidega,  erines mõju 
kestvus periooditi. 

Tulemustes täheldati 
mõju kestvust, 
toimevahemikus10 kuni 
60-minutit, peale 
kokkupuudet. 
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Ärritav:  Auru ja niiskuse koosmõju on nahale ärritav. Ammoniaagi lahusest eralduv ammoniaagi aur 
põhjustab silmade ärrituse ja pisaravoolu, kõrge kontsentratsiooniga võivad kaasneda erinevad 
kahjustused. Vedelikupritsmed võivad silma söövitada ja seega põhjustada püsiva silmakahjustuse. 

 

 

Sööbivus: Sööbiv mõju nahale (NH3). Vedeliku pritsmed võivad pikemaajalise kokkupuute korral 
põhjustada nahale keemilisi põletusi või ville.  
 

Tundlikkus: ei põhjusta ülitundlikkust. 
 

Korduva annuse mürgisus: 

 

 

Kantserogeensus: Ei klassifitseeru. 

Mutageensus: Mutageensust ei täheldatud laboratoorsetes katsetes in vitro (katseklaasis) bakterite 
pöördmutatsiooni analüüsil (Bacterial Reverse Mutation Assay) ega ka in vivo (elusolendil), kasutades 
Mikronukleuse (Micronucleus Assay) analüüsi. 

Reproduktiivtoksilisus: reproduktiivtoksilisust ei ilmne   
 

Kokkupuuteviis: Sissehingamisel ja suhu sattumisel. 
 

Sümptomid, mis on seotud füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste tunnustega:  
Nahasöövitus ja hingamisteede ning silmade ärritus.   

 
 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 

 

12.1. Toksilisus 
Mürgine veeorganismidele. 

 Kokkupuute 

aeg 

Liigid Hindamine Meetod Märkused 

Esmane nahaärritus: ei kasutata Inimene söövitav 

 
ei 
kasutata 

 

Määrati kindlaks, et naha pH oli10. 

Silmade ärritus  ei kasutata ei 
kasutata 

 

väga ärritav ei 
kasutata 

 

Kuigi katseid pole teostatud, siis 
baseerudes naha ärritusele, võib 
järeldada, et tekib ka silmade 
ärritus. 

 Mõjuv 

annus 

Väärtus Kokku-

puute 

periood 

Liigid Meetod Hindamine Märkused 

Subakuutne  
(akuutse ja 
kroonilise 
vaheline) suu 
kaudne. 

68 mg/kg 
doseering 
kehakaalu 
kohta 

Ei tähelda-
tud 
kahjulikku 
kontsentrat-
siooni taset 
(NOAEL) 

35 päeva Crj: 
CD(SD) 
isased ja 
emased 
rotid 

Kombineeritud korduva 
annuse mürgistuse 
uuring koos sigimise, 
evolutsioonilise 
mürgistuse uuringuga  

Mürgistust ei 
täheldatud 

 

subkrooniline 
sisse-
hingamisel 

35 või 63 
mg/m

3
 

Ei tähelda-
tud 
kahjuliku 
kontsent-
ratsiooni 
mõju 
(NOAEC) 

50 päeva Isased 
Wistar 
rotid 

Rottide subkrooniline 
toksilise ammoniaagi 
sissehingamine. 

Üldine 
toksilisus 
puudub, aga 
esmaseks 
mõjuks oli 
paikne 
ärritus 
hingamis-
teedes 
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‘ 

 
 
LC50- Surmav kontsentratsioon 50% 
EC50- Mõjuv kontsentratsioon 50% 
LOEC- Vähim toimet avaldav kontsentratsioon 

NOEC- Täheldatava toimeta kontsentratsioon 
 

12.2.  Püsivus ja lagunduvus 
Ei ole püsiv ja on kiiresti bioloogiliselt lagunev vesikeskkondades.  Vesivetikad ja makrofüüdid omastavad 
ammoniaaki väliskeskkonnast, kasutades ammoniaaki kui lämmastiku allikat. 
 

12.3. Bioakumulatsioon 
Ammoniaagi akumulatsioon floorasse ja faunasse ei ole oluline keskkonna seisukohalt, kuna ta ei 
akumuleeru lipiidide rohketes kudedes nii nagu orgaanilised kemikaalid.  Ammoniaak on üldlevinud 
vesikeskkonnas tekkides taimse ja loomse mateeria lagunemisel ja loomade erituselundite tööprotsessi 
käigus. Ammoniaaki ei peeta bioakumuleeruvaks, kuna ta on normaalse ainevahetuse produkt.  
 

12.4. Liikuvus pinnases 
Ammoniaagi liikumine mullas on piiratud, tulenevalt tugevast ammooniumioonide adsorptsioonist savi 
mineraalide poolt ja nitraatide bakteriaalsest oksüdeerumisest. Pinnases on ammoniaak nitraatide tsüklis 
dünaamilises tasakaalus nitraatide ja teiste substraatidega.  
 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine (PBT, vPvB) 
Antud aine ei identifitseeru püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete hulka. 
 

12.6. Muud kahjulikud mõjud 
Edasine teave puudub 

 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 

 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

 

Jäätmete kõrvaldamise meetod – Jäätmete kõrvaldamine peab olema kooskõlas kohaliku, riikliku või 
rahvusvahelise seadusandlusega. 
 

Pakendi jäätmete kõrvaldamine – Tühjad konteinerid võivad sisaldada auru, neid ei tohi puurida, lõigata, 
lihvida või keevitada. Kasutada vaid heakskiidetud vedajaid, korduvkasutuskäitlejaid, töötluse, ladustamise 
või jäätmekäitluse seadmeid. Antud kemikaal ja/ või pakend utiliseeritakse, kui ohtlikud jäätmed. 

‘Toksilisus 

Vesi-

keskkonnale 

Mõjuv 

annus 

Kokku-

puute 

periood 

Liigid Meetod Hindamine Märkused 

Äge toksiline 
mõju kaladele 

LC50 96 h Onchorynchus 
mykiss 

 0.89 mg/L 
ioniseerimata 
ammoniaak. 

Tulemuseks on pH ja 
temperatuuri 
kohanemine 

Äge toksiline 
mõju 
vesikirpudele 

EC50 
 

48 h Daphnia magna Magevees staatiline,  
ekvivalentne ASTM 
E729-80. 

101 mg/L Tulemused 
põhinevad 
suremusel. 

Äge toksiline 
mõju 
vetikatele 

EC50 18 päeva Chlorella 
vulgaris 

Mageveest, staatiline 7200 mg/L Tulemus põhineb 
rakkude arvul 

Krooniline 
toksilisus 
kaladele 

LOEC 73  päeva Onchorynchus 
mykiss 

 0.022 mg/L Tulemus põhineb 
suremusel. 

Krooniline 
toksilisus 
vesikirpudele 

 

NOEC 96 h Daphnia magna Magevee läbivool 
samaväärne või 
sarnane EPA OPPTS 
850.1300 (Kroonilise 
mürgistuse katsetus 
vesikirpudega) 

0.79 mg/L  
ioniseerimata 
ammoniaak. 

Tulemused 
põhinevad 
suremusel. 
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Palun järgige kõiki kohalikke, piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi seaduseid. 
 

14. JAGU: Veonõuded 

 

14.1. ÜRO number (UN number) 

Klass 8, Söövitavad ained, ÜRO 2672 

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus  
AMMONIAAGI LAHUS (Ammonia, Solution). 
 

14.3. Detailid 

Maismaa-/ raudteevedu (ADR/RID): klass 8, kirje: 43°(C), etikett: 8 pakendirühm III 

Merevedu laevadega (IMDG): klass 8, etikett: 8, pakendirühm III 

14.4. Keskkonnaohud 
Aine on ohtlik keskkonnale 
 

14.5. Erihoiatused tarbijale 
Informatsioon puudub 

 

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL73/78, II lisaga ja IBC koodeksiga 
Ei kohaldu pakendatud kaubale 
 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased 

eeskirjad/õigusaktid 

 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), 
 
Ohtlike ainete direktiivi (67/548/EMÜ)  
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008,16. detsember 2008, mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist,  
 
Kemikaaliohutuse aruanne: Veevaba ammoniaak 
 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 

 
Kemikaaliohutuse hindamine on läbi viidud. 
 

16. JAGU: Muu teave 

 

Muu teave 
Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) 
 

16.1. Klassifikatsioon ja märgistamine vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ 

Riski- ja ohutuslaused kokkuvõtvalt, mida kasutati peatükis 2 ja 3 

 

Klassifikatsioon söövitav 

Ohumärge/märked  C, söövitav 
                                                     N, Keskkonnaohtlik aine 
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R-34   Põhjustab söövitust. 

R-36/37/38   Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. 

R-50   Väga mürgine veeorganismidele. 

S-26   Silma sattumisel loputada otsekohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. 

S-36/37/39   Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade/ näokaitset. 

S45 Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole 
(võimaluse korral näidata pakendit või etiketti) 

S-51   Käidelda hästiventileeritavas kohas. 

S-61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ 
ohutuskaardiga 

16.2. Klassifikatsioon ja märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008: 

 

Märksõna: Oht 

 

Ohulaused:  

 

H314  

H335 

H400 

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 
Väga mürgine veeorganismidele. 

 

Hoiatuslaused: 

 

P260 

 

P264 

 

P273   

 

P280 

 

P301+P330+P331     

 

P303+P361+P353  

 

 

P305+P351+P338     

 

 

 

P304+P340                

 

P310   

 

P363   

 

P402+P404                 

 

P403    

 

P405   

Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
 
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja teisi keha osasid, mis on olnud 
kokkupuutes andtud seguga. 
Vältida sattumist keskkonda. 
 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
 
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile 
oksendamist. 
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik 
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. 
 
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja 
kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 
 
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja 
asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. 
 
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 
 
Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. 

 
Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis. 
 
Hoida hästi ventileeritavas kohas. 
                 
Hoida luku taga. 
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Kasutatud lühendeid ja akronüüme: 

 
CLP-määrus ainete ja segude klassifitseerimiseks, märgistamiseks ja pakendamiseks (EÜ № 1272/2008). 
 
DNEL:  
EC50:     
LD50:   
   
LC50:     
LOEC:    
NOEC: 
NOAEC: 
NOAEL:  
PNEC: 
DMEL: 
PBT: 
vPvB: 
STOT SE 
 
 
CAS nr 
EINECS 
 
ECHA 
EÜ 
EL 
EMÜ 
ÜRO 
ADR 
IMDG 
RID 

Tuletatud mõju tase puudub 
Mõjuv kontsentratsioon 50% 
Letaalne doos, mis põhjustab 50% katseloomade 
surma kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. 
Surmav kontsentratsioon 50% 
Vähim toimet avaldav kontsentratsioon  
Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
Kahjuliku kontsentratsiooni mõju puudub 
Kahjuliku kontsentratsiooni tase puudub 
Prognoositav ohutu kontsentratsioon  
Tuletatud minimaalne mõju tase 
Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. 
väga püsiv ja väga bioakumuleeruv. 
Specific target organ toxicity — single exposure. 
(Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne 
kokkupuude.) 
Chemical Abstracts Service'i registrinumber 
Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete 
loetelu 
Euroopa Kemikaaliamet 
Euroopa Ühendus 
Euroopa Liit 
Euroopa Majandusühendus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
Rahvusvaheline ohtlike kaupade autovedu 
Rahvusvaheline ohtlike kaupade merevedu 
Ohtlike kaupade raudteeveo rahvusvaheline eeskiri 

 

Kokkupuutestsenaariumid lisatud laiendatud ohutuskaardi lisades IV, V 

Märkus: Ülaltoodud reguleerivad õigusaktid näitavad ainult põhilisi määrusi, mis kehtivad konkreetselt 
kirjeldatud toote ohutuskaardil. Kasutaja peaks pöörama tähelepanu asjaolule, et võivad eksisteerida veel 
ka lisanõuded, -määrused, mis täiendavad antud eeskirju. Tutvuda kõikide kohalduvate riiklike, 
rahvusvaheliste ja kohalike eeskirjade ning nõuetega. 
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Laiendatud ohutuskaardi (eSDS) lisa: 

 

Allkasutaja kokkupuutestsenaarium ammoniaagile 

 

Kokkupuutestsenaarium 4: veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslik 

lõppkasutus töötlemise abiainetena, mittetöödeldavate abiainetena ja 

lisaainetena 
 

 

1 

 

 

Kokkupuutestsenaarium 4 

 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslik lõppkasutus töötlemise abiainetena, mittetöödeldavate ainetena ja 

lisaainetena. 

 

Hõlmatavad protsessikategooriad: 

 

Keskkonda eraldumine 

 

ERC4: Töötlemise abiainete tööstuslik kasutamine. 

ERC5: Tööstuslik kasutamine, kus aine lisatakse maatriksisse või maatriksile. 

ERC6b: Keemiliselt reaktiivsete töötlemise abiainete tööstuslik kasutamine. 

ERC 7: Aine tööstuslik kasutamine suletud süsteemides. 

 

Töötajaga seotud protsessid 

 

PROC01: Kasutamine suletud protsessis, kokkupuude on ebatõenäoline. 

PROC02: Kasutmine suletud, pidevates protsessides, mille juures esineb juhuslikku ohjatud kokkupuudet. 

PROC03: Kasutamine suletud perioodilises protsessis (partiiprotsessis). 

PROC04: Kasutamine perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi kokkupuuteks. 

PROC05: Segamine ja homogeenimine. 

PROC07: Pihustamine tööstuskeskkonnas ja –rakendustes. 

PROC08a: Aine või segu üleviimine anumatesse/ suurtesse mahutitesse või neist välja (täitmine/tühjendamine) rajatistes, mis 

ei ole eriotstarbelised. 

PROC08b: Aine või segu üleviimine anumatesse/ suurtesse mahutitesse või neist välja (täitmine/tühjendamine) 

eriotstarbelistes rajatistes. 

PROC09: Aine või segu üleviimine väikestesse mahutitesse. 

PROC10: Rulli või pintsliga kihtide pealekandmine. 

PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise või ülevalamise teel. 

PROC15: Laborireagentide kasutamine. 

PROC19: Käsitsi segamine madala energiakuluga. 

 

 

Veevaba vedelat ja vesilahuses ammoniaaki kasutavad erinevate sektorite tööstused laias valikus rakendustes. Sealhulgas 

tööstuslik lõppkasutus reaktiivainena, mitte-töödeldava abiainena pidevates või perioodilistes protsessides, lisaainena või 

ainena suletud süsteemis. Ammoniaagi levinumad tööstuslikud lõppkasutused on toodud allpool.  

 
Ammoniaagi enamlevinud tööstuslikud lõppkasutused 

Tööstuslik lõppkasutus Kasutusviis Kasutuse kirjeldus 
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Kasutus ilmustusainena 

fotokeemilistes 

protsessides 

X     Ammoniaaki kasutatakse ilmustusainena fotokeemilistes 

protsessides nagu valgetrükk, valguskoopia ja diasotüüpia.  

Kasutamine 

jahutussüsteemides 

 X   X Vedelat veevaba ammoniaaki kasutatakse külmutusagendina 

kodumajapidamises, kaubandus- ja tööstussüsteemides selle 

kõrge aurustumistemperatuuri ja suhteliselt lihtsa 

vedeldamise tõttu. 

Isolatsiooni materjal   X     

Tindid ja toonerid X X    Ammoniaagi aure kasutatakse reagendina trükikirja või 

tindijälgede töötlemisel. 

Pinnakatted, vedeldajad, 

värvi eemaldajad 
X X     

Töötlemise abiaine 

keemiatööstuses 
  X    

Kasutus ekstrahendina   X   Ammoniaaki kasutatakse ekstrahendina mäetööstuses 

eraldamaks metalle nagu vask, nikkel ja molübdeen nende 

maagist.  

Gaasi töötlemine (NOx 

ja SOx vähendamine) 
  X  X Ammoniaaki kasutatakse korstna heitkontrollisüsteemides, 

et neutraliseerida väävlit sisaldavate kütuste põletamisel 

tekkivaid vääveloksiide, NOx kontrolli vahendina nii 

katalüütilistes kui mitte-katalüütilistes rakendustes ja 

elektrifiltrites, et tõhustada osakeste kinnihoidmist.  

Abiaine 

toiduainetööstuses 
  X  X Joogi- ja toiduainetetööstus kasutab ammoniaaki pärmi ja 

mikroorganismide jaoks vajaliku lämmastiku allikana 

Kasutus neutraliseeriva 

agendina 
  X  X Naftakeemiatööstus kasutab ammoniaaki toornafta 

happeliste komponentide neutraliseerimiseks ja seadmete 

kaitseks korrosiooni eest 

Tekstiili värvimine   X    

Vee töötlemine  X  X   Ammoniaagi vesilahust kasutatakse vee ja reovee 

töötlemisel pH taseme kontrollimiseks, nõrkade 

anioonvahetajavaikude taastamiseks ja hapnikupüüdurina 

keedetud vee töötlemisel. Vee desinfitseerimisel lisatakse 

ammoniaagi vesilahus vaba kloori sisaldavasse vette, et 

tekitada klooramiinidega desinfektsioonivahend.  

Kasutus pesu-ja 

puhastusainetes  
X  X   Nõrku ammoniaagi lahuseid kasutatakse laialdaselt 

tööstuses, kutseliselt ja tarbijate poolt nii tööstusliku kui 

kodumajapidamise puhastus- ja pesuainena. Kaubandus-

likult kasutatavad ammoniaagiga puhastusvahendid 

sisaldavad seda kuni 30%, kuid kodumajapidamises 

kasutamiseks mõeldud tooted sisaldavad 5-10% 

ammoniaaki  

Tekstiilide töötlemine  X X   Vedelat ammoniaaki kasutatakse tekstiilide kvaliteedi 

parandammiseks 

Tselluloosi ja paberi 

töötlemine 
 X X   Ammoniaaki kasutatakse tselluloosi- ja paberitööstuses 

puidu töötlemisel massiks ja kaseiini dispergaatorina paberi 

katmisel. 
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Naha töötlemine  X X   Nahatööstuses kasutatakse ammoniaaki kõvendusainena, 

lima- ja hallitusvastase säilitusainena parkimisvedelikus ja 

ladustatud naha ja karusnahkade kaitseainena.  

Puidu töötlemine  X  X   Nn. “ammoniaagiaurutuse” protsessis kasutatakse veevaba 

ammoniaagi aure, et muuta puit tumedamaks  

Metallpindade 

töötlemine 
X  X   Ammoniaaki kasutatakse metalli töötlemisprotsessides nagu 

nitriitimine, süsiniknitriitimine, helelõõmutamine, 

ahijootmine, paagutamine, naatriumhüdriidiga katlakivi 

eemaldamine, aatomvesinik keevitamine ja muud 

rakendused, kus on vajalik kaitsev õhkkeskkond.  

Kummi/lateksi 

töötlemine 
 X X   Kontsentreeritud ammoniaagi vesilahust kasutatakse selle 

antibakteriaalsete ja leeliseliste omaduste tõttu nii 

loodusliku kui sünteetilise lateksi säilitusainena ning 

stabilisaatorina takistamaks enneaegset hüübimist (nt. 

loodusliku kautšuki ammoniaagiga töötlemine). 

Pooljuhtide/elektroonika 

tootmine 
   X  Elektroonikatööstuses kasutatakse ammoniaaki 

pooljuhtkiipide tootmisel.  

Liimid, hermeetikud  X   X   

Polümeervalmistised X   X   

Õhuvärskendajad      X  

Säilitusained  X    Ammoniaaki kasutatakse säilitusainena kõrge niiskuse 

sisaldusega maisi hoiustamisel 

 

 

 

Keskkonna kokkupuute kaasstsenaarium: veevaba ammoniaagi ja ammoniaagi vesilahuse tööstuslikul lõppkasutusel tekkiv 

keskkonna kokkupuude. 

 

 

Töötaja kokkupuute kaasstsenaariumid: töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud protsessis, kus 

kokkupuude on ebatõenäoline, igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis, kus esineb juhuslik kokkupuude (nt. proovide 

võtmine), igapäevasel kasutusel perioodilistes ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi kokkupuuteks (proovide võtmine, 

puhastamine, hooldus), segamisel ja homogeenimisel, üleviimisel väikestesse mahutitesse, aine üleviimisel suurtesse 

anumatesse ja mahutitesse ja neist välja, rulli ja pintsliga pealekandmisel, toodete töötlemisel sissekastmise ja ülevalamise 

teel, laborikasutusel, käsitsi segamisel ja tööstuslikul pihustamisel. 

 

 

2.1 

 

 

Kaasstsenaarium 1, mis ohjab keskkonnaga kokkupuudet KS-s 4 

Veevaba ammoniaagi ja ammoniaagi vesilahuse tööstuslikul lõppkasutusel tekkiv keskkonna kokkupuude. 

 

Lõik 2.1 kirjeldab keskkonda eraldumist, mis võib aset leida veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel. 

Eraldumine võib toimuda heitvette sattumisel või õhuemissiooni kaudu. Kui toimub väljalase heitvette, on vajalik kohapeal 

rakendada tööstuslikku reoveepuhastit, et vältida edaspidist aine kandumist keskkonda. 

 

 

Tegelikkuses saab ammoniaaki heitveepuhastusjaamades väga efektiivselt eemaldada: esmalt nitrifikatsiooni protsessiga 

nitraadiks ja seejärel denitrifikatsiooniga, mille tulemusel eraldub lämmastik gaasina. Neid protsesse kasutades peaks 

hinnanguliselt saavutama täieliku ammoniaagi eemaldamise heitveest. Õhuemissioon ei tohiks ületada kontsentratsiooni 30.5 

mg/m
3
. 

 

 

Toote omadused 
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Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Keskkonnategurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Vastuvõtva pinnavee voolukiirus vähemalt 18,000 m
3
 päevas. Reoveepuhasti heitkoguste lahjendus vähemalt 10 kordne. 

Muud keskkonna kokkupuudet mõjutavad käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku ohutu kasutamise ja sobivate süsteemide kasutuse koolituse vältimaks juhuslikku eraldumist. 

Planeerimatu heite ennetamiseks kasutatakse suletud süsteeme. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peaks olema hermeetiliselt suletud. Tööstuslikes rajatistes peaks olema kohapealsed 

reoveepuhastid, et välistada keskkonda sattumine saastunud heitvee kaudu.  

 

Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed heidete õhku ja pinnasesse sattumise vähendamiseks või piiramiseks 

Heitvesi tuleb suunata spetsialiseerunud eemaldamiseks kohapealsesse reoveepuhastisse. Õhuheited tööstuslikest protsessidest 

või kohapealsest reoveepuhastist ei tohiks ületada kontsentratsiooni 19.9 mg/m
3 

õhu kohta. See on umbes samaväärne kogu 

õhuheitega 70,000 kg/päevas. Kohapealse reoveepuhasti jääkmuda ei tohi sattuda pinnasesse. Igasugused tahked jäätmed 

tuleb saata prügilasse ladestamisele, põletamisele või taaskasutusse.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks tegevuskohal 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse vältimaks juhuslikku eraldumist ja kokkupuudet võib jälgida, et tagada aine 

kontsentratsiooni õhus püsimine lubatud tasemel. 

Munitsipaalreoveepuhastiga seotud tingimused ja meetmed 

Otsest heidet kohalikku olmeveepuhastusjaama ei tohi toimuda. 

Välise jäätmekäitlusega seotud tingimused ja meetmed 

Jäägid võib saata välisele jäätmekäitlusele, kohapealsesse heitvee käitlussüsteemi või taaskasutada tööstusprotsessis. 

Kohapealse reoveepuhasti jääkmuda tuleb ümbertöödelda, põletada või saata prügilasse ladestamisele. 

Välise jäätmete taaskasutusega seotud tingimused ja meetmed 

Välist jäätmete taaskasutamist ei ole ettenähtud. Reovee jääkmuda vähendatakse ja seejärel põletatakse ning õhuheiteid ei 

koguta. 

 

2.2 

 

 

Kaasstsenaarium 2, mis ohjab töötaja kokkupuudet igapäevasel kasutusel suletud protsessis, kus 

kokkupuude on ebatõenäoline. 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud protsessides, kus kokkupuude tööstusliku lõppkasutuse 

toimingute ajal on ebatõenäoline. 

Lõik 2.2 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel vaheainena suletud süsteemides. 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  
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Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik).. 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.3 

 

 

Kaasstsenaarium 3, mis ohjab töötaja kokkupuudet igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis 

koos juhusliku kokkupuutega (nt. proovide võtmine) 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis koos juhusliku kokkupuutega (nt. proovide 

võtmine). 
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Lõik 2.3 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi valmististe tööstuslikul lõppkasutusel kinnistes süsteemides 

koos juhusliku kokkupuutega toimingute nagu proovide võtmine, puhastamine ja hooldus ajal. Võimalik kokkupuude tekib 

tööstusliku lõppkasutuse seadmetega ja nendega seotud masinatega opereerimisel ning plaanilise proovide võtmise, 

puhastamise ja juhuslike hooldustööde käigus. 

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Valmistatud lahuseid säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima). 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 
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Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.4 

 

 

Kaasstsenaarium 4, mis ohjab töötaja kokkupuudet perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb 

võimalusi kokkupuuteks (nt. proovide võtmine, puhastamine, hooldus) 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi 

kokkupuuteks (nt. proovide võtmine, puhastmine, hooldus). 

Lõik 2.4 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet tööstuslike seadmete, torustike ja hoiustamisanumate igapäevasel 

kasutamisel. Võimalik kokkupuude võib tekkida igapäevasel kasutusel, kuid on tõenäolisem, et see tekib just perioodiliste või 

muude protsessidega seotud toimingute käigus, nt. toodetud vaheainetest proovide võtmisel, puhastamisel ja plaanilisel 

hooldusel.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Ammoniaagi lahuseid säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima).  

 

See kaasstsenaarium käsitleb võimalikku kokkupuudet perioodilistes ja muudes protsessides (nt. ühekordne kokkupuude) ja 

kuigi mõningane kokkupuuterisk on alati olemas, on üldiselt tööstuslikes rajatistes paika seatud süsteemid, mis kontrollivad 

ammoniaagi kadu või planeerimatut heidet.  

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstuslikud lõppkasutusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu 

aastane kasutus on umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade 

arv aastas 330. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul lõppkasutusel perioodilistes ja muudes protsessides on tegelikkuses üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 
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peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.5 

 

 

Kaasstsenaarium 5, mis ohjab töötaja kokkupuudet segamisel ja homogeenimisel 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib segamise ja homogeenimise käigus tööstuslikul lõppkasutusel perioodilistes protsessides. 

Lõik 2.5 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi valmististe segamisel ja homogeenimisel. Võimalik 

kokkupuude võib tekkida segamise ja homogeenimisega seotud seadmete ja tehnoloogiate igapäevasel kasutusel, mis on üks 

osa üldisest ammoniaagi tööstuslikust kasutamisest vaheainena. 

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Ladustatud ammoniaaki säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima). 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 
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Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.6 

 

 

Kaasstsenaarium 6, mis ohjab töötaja kokkupuudet aine üleviimisel väikestesse mahutitesse 

Töötaja kokkupuude, mis tekib aine üleviimisel väikestesse mahutitesse eriotstarbelisel villimisliinil. 

Lõik 2.6 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet väikeste mahutite täitmisel eriotstarbelistel villimisliinidel. Võimalik 

kokkupuude on kõige tõenäolisem just otseselt mahutite täitmisega seotud toimingute ajal.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Valmistatud vedelat ammoniaaki säilitatakse ja transporditakse vedelikuna väiksemahulistes anumates. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  
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Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.7 

 

 

Kaasstsenaarium 7, mis ohjab töötaja kokkupuudet aine üleviimisel suurtesse mahutitesse ja 

anumatesse ja neist välja 

Töötaja kokkupuude, mis tekib ammoniaagi üleviimisel suurtesse mahutitesse ja anumatesse ja neist välja. 

Lõik 2.7 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet, mis tekib aine villimisel ja laadimisel suurtesse anumatesse ja 
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mahutitesse ning neist välja eriotstarbelistel ja mitte-eriotstarbelistel villimisliinidel. Võimaliku kokkupuute toimumine on 

kõige tõenäolisem just otseselt mahutite ja anumate täitmisega seotud toimingute ajal.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Valmistatud vedelat ammoniaaki säilitatakse ja transporditakse vedelikuna väiksemahulistes anumates. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul kasutusel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid kinniseid süsteeme, 

mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda välitingimustes ning töötajad olla 

eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise üksustega. Seega on 

tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad eraldiseisvas 

juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või 

paakidega jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide 

võtmine toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 
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Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.8 

 

 

Kaasstsenaarium 8, mis ohjab töötaja kokkupuudet rulli ja pintsliga kihtide pealekandmisel  

Töötaja kokkupuude, mis tekib rulli ja pintsliga kihtide pealekandmisel. 

Lõik 2.8 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel rulli ja pintsliga ammoniaagi või 

ammoniaaki sisaldavate lahuste kihtide pindadele kandmise ajal. Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika 

seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-53100 

mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse 

kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul pintsli ja rulliga pealekandmisel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokku puutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks kasutatavate lahustega otseselt kokku puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pinnale kantava ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused rulli ja pintsliga pealekandmisel hõlmavad eriseadmeid ja 

usaldusväärseid kinniseid süsteeme, mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 
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üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

eraldiseisvas juhtimisruumis.  

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või paakidega 

jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide võtmine 

toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. Veevaba 

ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

 

2.9 

 

 

Kaasstsenaarium 9, mis ohjab töötaja kokkupuudet toodete töötlemisel sissekastmise või ülevalamise 

teel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib toodete töötlemisel sissekastmise või ülevalamise teel.  

Lõik 2.9 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel toodete töötlemise ajal ammoniaaki 

või ammoniaaki sisaldavatesse lahustesse sissekastmise või ülevalamise teel. Sobivad IKV-d ja kohapealsed 

kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski.  

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-53100 

mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse 

kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul esemete katmisel sissekastmise ja ülevalamise teel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks toodete töötlemislahustega otseselt kokku puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid.  
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Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pinnale kantava ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused rulli ja pintsliga pealekandmisel hõlmavad eriseadmeid ja 

usaldusväärseid kinniseid süsteeme, mille puhul on töötaja kokkupuute võimalus väike või olematu. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

eraldiseisvas juhtimisruumis.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või paakidega 

jne). Kõik toimingud teostatakse suletud süsteemis. Torustikud ja anumad on suletud ja isoleeritud ning proovide võtmine 

toimub suletud näidise silmusega. Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. Veevaba 

ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

 

2.10 

 

 

Kaasstsenaarium 10, mis ohjab töötaja kokkupuudet laboratoorsel kasutusel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib ammoniaagi kasutamisel laboris (väikesemahulised mitte-tööstuslikud laborid). 

Lõik 2.10 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi laboratoorsel kasutusel, eriti väikeste pudelite ja anumate 

täitmisel ja laadimisel kasutades mitte-eriotstarbelisi villimisliine või väikesemahulisi üleviimismeetodeid. Võimalik 

kokkupuude on kõige tõenäolisem toimingute käigus, mis on seotud just ammoniaagi lahuste üleviimise või segamisega.  

 

Spetsialiseerunud väikelaborites on paika seatud sobivad isikukaitsevahendid ja kohapealsed kontrolliparameetrid, et piirata 

antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks.  

 

Ammoniaagi lahuste laborikasutuses puututakse kõige tõenäolisemalt kokku ammoniaagi vesilahusega kontsentratsioonis 5 – 

25%. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse kergesti biolagunevaks. Just selle ammoniaagi 

vesilahusega toimub kõige tõenäolisemalt kokkupuude selle kaasstsenaariumi raames. 

Kasutatavad kogused 

Mitte-tööstuslikus keskkonnas kasutatavad kogused on väikesed, töökohal paikneb korraga vähem kui 1 liiter või 1 

kilogramm ainet. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330, kuid 

tegelik ammoniaagi emissioon on praktikas tõenäoliselt tunduvalt harvaesinevam. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Praktikas tõenäoliselt ei esine 

ammoniaagi kasutamist nii sageli.  
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Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Ammoniaagi laboratoorsel lõppkasutusel siseruumides võiks olla paigaldatud kohtväljatõmbe-ventilatsioon. Kasutatakse ka 

isikukaitsevahendeid, et vähendada nahaga kokkupuute tõenäosust üleviimistoimingute ajal. Vajadusel peab olema võimalus 

kasutada HKV.  

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Laboratoorse kasutuse puhul KVV võib olla või ei pea olema paigaldatud (vaata lõiku 3 allpool antud juhtudega seotud 

kokkupuute tasemete kohta). 

Kõigil tehnilistel seadmetel peab olema korralik kvaliteedisertifikaat ning neid tuleb kontrollida ja hooldada regulaarselt, et 

vältida kontrollimatut ammoniaagi heidet. 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulik ventilatsioon ei ole piisav või suletud ruumides, peab olema paigaldatud KVV.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Laboritöötajad on saanud põhjaliku koolituse üldise kemikaaliohutuse ja sobivate IKV kasutamise kohta, et vältida juhuslikku 

eraldumist või kokkupuudet.  

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Laborikasutusel võib töötajatel ammoniaagiga kokkupuude tekkida mahutite ja anumate täitmisel või ümberpaigutamise ajal. 

Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Töötajad on 

saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

Kui leitakse, et hea loomulik ventilatsioon ei ole mõnes asukohas piisav, tuleb tagada mehaaniline (üld-) ventilatsioon või 

kohtväljatõmbe- ventilatsioon (KVV). Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade/kõrvade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja 

kaitsekombinesoon) kantakse, kui võib tekkida kokkupuute võimalus.  

 

Suurte vedelate lekete või aurupilvede ohjamisel on vajalikud A- taseme kaitserõivad (täielikult kapseldav ülikond koos 

iseseisva hingamisaparaadiga). Väikeste vedelate lekete ja tavalise peale- ja mahalaadimise tööde puhul kasutatakse 

pritsmekindlat riietust ja kummikindaid. Kohtades, kus tegeldakse ammoniaagi käitlemise või hoiustamisega, peavad olema 

kättesaadavad ohutusdušš/silmapesu ruumid. Juhusliku ammoniaagi eraldumise korral kantakse filtreerivaid hingamismaske.  

 

 

2.11 

 

 

Kaasstsenaarium 11, mis ohjab töötaja kokkupuudet käsitsi segamise ajal otsesel kontaktil ja ainult 

koos IKV-tega  

Töötaja kokkupuude, mis tekib käsitsi segamisel otseses kontaktis ja ainult koos IKV-tega. 

Lõik 2.11 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel valmististe käsitsi segamise ajal 

(otsese kokkupuutega ja ainult koos IKV-tega) kasutades ammoniaaki või ammoniaaki sisaldavaid lahuseid. Sobivad IKV-d ja 

kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-53100 

mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse 

kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

. 

Kasutamise sagedus ja kestus 
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Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Hinnates kokkupuute võimalust 

ammoniaagi käsitsi segamisel, peetiti siinkohal silmas ainult otsest kontakti ja sobivate IKV-te kasutamist. 

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Töötajad ei tohiks ilma IKV-deta segatavate lahustega otseselt kokku puutuda. KVV ei ole üldiselt vajalik.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Ei nõuta erilisi meetmeid peale tööstuslike hea tava reeglite.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse segamise seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te kasutamise teemal 

vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli 

raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Tööstuslik ammoniaagi käsistsi segamine toimub üldjuhul siseruumides kasutades madala energiakuluga meetodeid ja 

anumates, mis peaksid vähendama planeerimatu kao võimalusi. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga 

kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna kasutatakse IKV ja madala emissiooniga meetodeid. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

või ammoniaagi lahuste käsitsi segamisega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.12 

 

 

Kaasstsenaarium 12, mis ohjab töötaja kokkupuudet tööstuslikul pihustamisel  

Töötaja kokkupuude, mis tekib tööstuslikul pihustamisel ja dispergeerival töötlemisel. 

Lõik 2.12 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel pihustades pealekandmisel 

kasutades ammoniaaki või ammoniaaki sisaldavaid lahuseid. Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika 

seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-53100 

mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse 

kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Tööstusrajatised võivad kasutada kuni 25,000 tonni aastas ühe tehase kohta, kusjuures terve Euroopa Liidu aastane kasutus on 

umbes 354,000 tonni. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 330. 

 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

tööstuslikul pihustamisel on üldiselt lühiajaline ja vähetõenäoline.  
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Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peab siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks toodete töötlemislahustega otseselt kokku puutuda.  

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse tööstusliku vahekasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pihustatava ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused dispergeerival töötlusel hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid 

spetsialiseerunud süsteeme.  

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamise seadmetega, 

pumpadega või paakidega jne). Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

tööstusliku lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

3 

 

 

Kokkupuute hinnang ja viide selle allikale 

 

Tööstuslikul lõppkasutusel tekkiva veevaba ja vesilahuses ammoniaagi töötaja kokkupuute (KS 4) hindamine viidi läbi 

tööprotsessidele, mis on olulised antud stsenaariumi raames ning kindlaks määratud protsessikategooriatega, mis kajastavad 

vastavalt: ammoniaagi kasutamine ja säilitamine suletud süsteemis, kus kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1), kasutus 

suletud pidevates protsessides koos juhusliku ohjatud kokkupuutega (PROC 2), valmistamine suletud perioodilistes 

protsessides (PROC 3), kasutus perioodilistes või muudes protsessides (PROC 4), segamine või homogeenimine perioodilises 

protsessis (PROC 5), tööstuslik pihustamine (PROC 7), hooldus ja puhastamine (PROC 8a), üleviimine (PROC 8b), 

ammoniaagi üleviimine mahutitesse (PROC 9), pintsli ja rulliga kandmine (PROC 10), esemete töötlemine sissekastmise ja 

ülevalamise teel (PROC 13), proovide analüüs (PROC 15) ja käsitsi segamine (PROC 19). 

 

Sõelumistasemel (Tase 1) hindamine töötaja kokkupuutele viidi läbi vastavalt ECETOC Suunatud Riskihindamise (TRA) 

mudelile. ECETOC TRA mudelit kasutati ennustamaks nahaga kokkupuuteid (väljendatud igapäevase süsteemse annusena 

mg/kg kehakaalu kohta) ja sissehingamis kokkupuute kontsentratsioone (väljendatud kontsentratsioonina õhus mg/m
3
), mis on 

seotud iga PROC koodiga määratletud protsessiga.  

 

Töötaja kokkupuudet hinnati võttes arvesse erinevaid töötingimusi, mis võivad olla seotud ammoniaagi tööstusliku 

lõppkasutusega ja erinevate kokkupuute ohjamise meetmete mõju. Kokkupuuterisk määrati kindlaks 1-4 tunnise ja üle 4 
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tunnise kestusega tööülesannete jaoks ning eeldades, et töö toimub kas välistingimustes, sisetingimustes ilma kohtväljatõmbe-

ventilatsioonita (KVV) või siseruumides koos KVV-ga. Näitamaks isikukaitsevahendite (IKV) kasutamise mõju, tehti kindlaks 

nahaga kokkupuute määrad eeldustel, et kindaid ei kanta või kantakse kindaid, mis tagavad 90 %lise käte kaitse. 

Hingamisteede kaitsevahendite (HKV) kasutuse illustreerimiseks määrati kindlaks sissehingamis kokkupuute 

kontsentratsioonid juhtudeks kui HKV-d ei kasutata või kui kasutatakse HKV, mis tagavad 95%lise kaitse. 

 

ECETOC TRA mudel kasutab nahaga kokkupuute määramiseks lihtsat logaritmi, mis ei võta arvesse aine füüsilis-keemilisi 

omadusi. Seega prognoositi nii veevabale kui vesilahuses ammoniaagile sama nahaga kokkupuude. Sissehingamisel 

kokkupuute hindamisel võttis ECETOC TRA mudel arvesse järgmisi parameetreid: molekulmass (35 g.mol
-1

 ja 17 g.mol
-1

 

vastavalt vesilahuses ja veevaba ammoniaak) ja aururõhk (veevaba ammoniaagi aururõhk on 8.6 x 10
5
 Pa temperatuuril 20

o
C, 

samal ajal kui ammoniaagi 5 kuni 25% massiprotsendiga vesilahuste aururõhk on 5 x 10
3
 Pa kuni 4 x10

4
 Pa temperatuuril 

20
o
C). Süsteemsed nahaga kokkupuuted on määratud 70 kg kehakaaluga töötaja näitel. 

 

Keskkonnaheite jaoks arvestati allpool olevate väärtuste tuletamisel, et kohapealses heitveepuhastis toimub täielik 

eemaldamine. Heidete väärtused ja keskkondlikud kontsentratsioonid arvutati kasutades EUSES 2.1 mudelit. 

 

Teave kaasstsenaariumi 1 juurde (keskkonna kokkupuude): 

 

Järgmised PEC- väärtused (prognoositav sisaldus keskkonnas) arvutati kasutades EUSES 2.1 mudelit 

 

ERC (keskk. heite kategooriad) PEC Väärtused 

ERC 4, 5, 6b ja 7 PEC kanalisatsiooni reovees 0 (täieliku eemaldamise tõttu) 

 

 

 

 

ERC 4, 5, 6b ja 7 

PEC vesikeskkonnas (mg/L):  

 

                                                   Magevesi  

                                                   

                                                  

                                                    

 

 

 

                                                 Merevesi 

 

 

 

ERC 4: 2.82 x 10
-3 

ERC 5: 1.46 x 10
-3

 

ERC 6b: 4.54 x 10
-5

 

ERC 7: 1.46x  10
-4 

 

 

ERC 4: 6.06 x 10
-4 

ERC 5: 3.17 x 10
-4

 

ERC 6b: 5.19 x 10
-6

 

ERC 7: 3.17 x 10
-5 

 

 

 

 

 

ERC 4, 5, 6b ja 7 

PEC põhjasetetes (mg/kg):  

 

                              Magevee põhjasete 

 

                               

 

 

                               Merevee põhjasete 

 

 

ERC 4: 3.05 x 10
-3 

ERC 5: 1.58 x 10
-3

 

ERC 6b: 4.91 x 10
-5

 

ERC 7: 1.58 x 10
-4 

 

ERC 4: 6.56 x 10
-4 

ERC 5: 3.43 x 10
-4

 

ERC 6b: 5.62 x 10
-6

 

ERC 7: 3.43 x 10
-5 

 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

32 / 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERC 4, 5, 6b ja 7 

PEC pinnases ja pinnavees:  

 

                                  

 

Pinnasesse sattumisel teisendatakse 

ammoniaak erinevate bakterite, 

aktinomütseetide ja seente poolt 

ammonifikatsiooni või minerali-

satsiooni protsessiga kiiresti 

ammooniumiks (NH4
+
). 

 

Seejärel muundatakse ammoonium 

kiiresti nitraadiks, mis omakorda 

võetakse kasutusse taimede poolt 

või tagastatakse atmosfääri peale 

denitrifikatsiooni ehk nitraadi meta-

boolset reduktsiooni lämmastikuks 

või gaasiliseks lämmastikoksiidiks 

(N2O). Kõige tõenäolisem ammoo-

niumi ioonide saatus pinnases on 

nitrifikatsioon nitraatideks. Seega 

ammoniaagi kontsentratsiooni 

akumuleerumine pinnases ja 

pinnavees pole tõenäoline. 

ERC 4, 5, 6b ja 7 PEC õhus: aastane keskmine (mg/M
3
) ERC 4: 18

 

ERC 5: 9.45 

ERC 6b: 0.0189 

ERC 7: 0.945
 

 

 

Saadi järgmised RCR- väärtused (riski iseloomustuse suhtarvud): 

Sektsioonid PEC PNEC PEC/PNEC  Arutelu 

ERC 4 

Magevesi (Tase 2) 

2.82 x 10
-3

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

1.08 x 10
-4

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.098 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 4 

Merevesi (Tase 2) 

6.06 x 10
-4

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

2.31 x 10
-5

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.021 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 5 

Magevesi (Tase 2) 

1.46x  10
-3

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

5.58 x 10
-5

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.051 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 5 

Merevesi (Tase 2) 

3.17 x 10
-4

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.011 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 
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1.21 x 10
-5

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 6b 

Magevesi (Tase 2) 

4.54 x 10
-5

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

1.73 x 10
-6

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

1.58 x 10
-3

 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 6b 

Merevesi (Tase 2) 

5.19 x 10
-6

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

1.98 x 10
-7

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

1.80 x 10
-4

 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 7 

Magevesi (Tase 2) 

1.46 x 10
-4

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

5.58 x 10
-6

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

5.07 x 10
-3

 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

ERC 7 

Merevesi (Tase 2) 

3.17 x 10
-5

 

mg/L (Kogu 

ammoniaak) 

1.21 x 10
-6

 

mg/L 

(Vaba 

ammoniaak) 

0.0011 mg/l 

(Vaba 

ammoniaak) 

1.10 x 10
-3

 Üleminek kogu ammoniaagilt 

vabale ammoniaagile põhineb 

murdosal 3.82% antud 

tingimustele pH 8 ja 25C. 

(Viiteandmed koondtabelis EPA 

dokumendis EPA-600/3-79-091) 

 

 

Järgnevad väärtused saadi kasutades ECETOC TRA töötaja kokkupuute mudelit 

 

ECETOC TRA mudelil põhinev nahaga kokkupuute prognoos 

Tegevuse kirjeldus PROC Kokkupuute eeldused Hinnanguline kokkupuude  

mg/kg kehakaalu 

kohta/päevas 

  Kestvus Ventilatsiooni kasutamine 
Ilma 

kinnasteta 

Kindad käes 

(90% 

vähenemine) 

Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

Kasutus suletus 

protsessis, kokku-

puude ebatõenäoline: 

hoiustamine (suletud 

PROC 1 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

0.34 0.03 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

34 / 73 

või hulgimahuti) 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

Kasutamine suletud, 

pidevas protsessis 

koos juhusliku ohjatud 

kokkupuutega (nt. 

proovide võtmine) 

PROC 2 1-4 h või >4 h 

 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

1.37 0.14 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

Kasutus suletud partii-

protsessis (süntees või 

valmististe tootmine) 

PROC 3 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

Siseruumid koos KVV-ga 

0.34 0.03 

1-4 h või >4 h 0.03 <0.01 

Kasutus perioodilises 

protsessis (sünteesis), 

kus võib esineda 

kokkupuude 

PROC 4 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

Siseruumid koos KVV-ga 

6.86 0.69 

1-4 h või >4 h 0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

Segamine või 

homogeenimine 

partiiprotsessis 

PROC 5 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
13.71 1.37 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.07 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

Üleviimine 

väikestesse 

mahutitesse  

PROC 9 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
6.86 0.69 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

Üleviimine (peale-

/mahalaadimine) 

anumatesse või suur-

tesse mahutitesse või 

neist välja mitteeriots-

tarbelistes rajatistes. 

PROC 

8a 

1-4 h või >4 h  

 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

13.71 1.37 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 

Üleviimine (peale-

/mahalaadimine) 

anumatesse või suur-

tesse mahutitesse või 

neist välja eriots-

tarbelistes rajatistes. 

PROC 

8b 

1-4 h või >4 h 

 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

6.86 0.69 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

 

Rulli või pintsliga 

pealekandmine 

PROC 

10 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
27.43 0.14 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 1.37 10.71 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

Esemete töötlemine 

sissekastmise ja 

ülevalamise teel 

PROC 

13 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

13.71 1.37 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

Laboratoorne kasutus 

: kvaliteedikontroll 

PROC 

15 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
0.34 0.03 
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laboris 1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

 

Käsitsi segamine koos 

otsese kontakti ja 

ainult koos IKV-ga  

PROC 

19 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

141.73 14.13 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

 

Tööstuslik 

pihustamine 

PROC 7 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

42.86 4.29 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 2.14 0.21 

 

ECETOC TRA mudeliga prognoositud sissehingamis kokkpuute kontsentratsioonid 

 
Veevaba ammoniaak 

Ammoniaagi vesilahus 

(5-25%) 

Tegevuse kirjeldus PROC Kokkupuute eeldused Hinnanguline kokkupuute kontsentratsioon 

mg/m3 

 

Kestvus Ventilatsiooni 

kasutamine 

Ilma 

HKV 

HKV (95% 

vähenemine) 

Ilma 

HKV 

HKV (95% 

vähenemine) 

Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

Kasutus suletus 

protsessis, kokku-

puude ebatõenäoline: 

hoiustamine (suletud 

või hulgimahuti) 

PROC 

1 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused 0.00 Ei kohaldata 0.01 EK 

1-4 h või 

>4 h 

Siseruumid ilma 

KVV-ta 

0.01 EK 0.01 EK 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

Kasutamine suletud, 

pidevas protsessis 

koos juhusliku 

ohjatud 

kokkupuutega (nt. 

proovide võtmine) 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 24.79 1.24 30.63 1.53 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

35.42 1.77 43.75 2.19 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

3.53 0.18 4.38 0.22 

1-4 h Välitingimused 14.88 0.74 18.38 0.92 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

22.25 1.06 26.25 1.31 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

2.13 0.11 2.63 0.13 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

Kasutus suletud 

partii-protsessis 

(süntees või 

valmististe tootmine) 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 61.25 3.06 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

70.83 3.54 87.5 4.38 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

7.08 0.35 8.75 0.44 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 36.75 1.84 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

42.5 2.13 52.50 2.63 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

4.25 0.21 5.25 0.26 
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Kasutus perioodilises 

protsessis 

(sünteesis), kus võib 

esineda kokkupuude 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 61.25 3.06 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

70.83 3.54 87.5 4.38 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

7.08 0.35 8.75 0.44 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 36.75 1.84 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

42.5 2.13 52.5 2.63 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

4.25 0.21 5.25 0.26 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

Segamine või 

homogeenimine 

partiiprotsessis 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
17.71 0.89 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

Hooldus, 

puhastamine 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
17.71 0.89 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Ammoniaagi üle-

viimine (peale-

/mahalaadimine) 

anumatesse või 

suurtesse mahutitesse 

või neist välja 

eriotstarbelistes 

rajatistes. 

PROC 

8b 

>4h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

106.25 5.31 131.25 6.56 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

3.19 0.16 3.94 0.20 

1-4 h Välitingimused 44.63 2.23 55.13 2.76 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

63.75 3.19 78.75 3.94 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

1.91 0.1 2.36 0.12 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

Üleviimine 

väikestesse 

mahutitesse 

PROC 

9 

>4h Välitingimused 99.17 4.96 122.50 6.13 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
141.67 7.08 

175.00 8.75 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
14.17 0.71 

17.50 0.88 

1-4 h Välitingimused 59.50 2.98 73.50 3.68 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
85.00 4.25 

105.00 5.25 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
8.5 0.43 

10.50 0.53 
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Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

Rulli või pintsliga 

pealekandmine  

PROC 

10 

>4h Välitingimused EK EK 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
EK EK 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused EK EK 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

131.25 6.56 

>4h Välitingimused EK EK 13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

Esemete töötlemine 

sissekastmise ja 

ülevalamise teel 

PROC 

13 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
17.71 0.89 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

Kvaliteedikontroll 

laboris 

PROC 

15 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
35.42 1.77 

43.75 2.19 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
3.54 0.18 

4.38 0.22 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
21.25 1.06 

26.25 1.31 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
2.13 0.11 

2.63 0.13 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

Hand-mixing with 

intimate contact and 

PPE only  

PROC 

19 

<4 h Välitingimused EK EK 153.13 7.66 

<4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

218.75 10.94 

1-4 h Välitingimused EK EK 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

131.25 6.56 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

Tööstuslik 

pihustamine 

PROC 

7 

>4h Välitingimused EK EK 306.25 15.31 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

437.5 21.88 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
EK EK 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused EK EK 183.75 9.19 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

262.5 13.13 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
EK EK 

13.13 0.66 

 

Järgnevad RCR-väärtused saadi kasutades ECETOC TRA mudelit ja vastavaid DNELe (Tuletatud mittetoimiv tase). 

 

Veevaba või vesilahuses (5- 25 % mahuprotsendiga valmististes) ammoniaagi nahaga kokkupuute kvantitatiivne 

riskiiseloomustus tööstustöötajatele (KS 4 – Tööstuslik lõppkasutus) 

PROC Kokkupuute eeldused KS 4- kokkupuute 

kontsentratsioonid 

Akuutsed/ pikaajalised 

süsteemsed mõjud 
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kood (EC) mg/kg kehakaalu 

kohta/päevas 
DNEL = 6.8 mg/kg 

kehak. kohta/päevas 

Riski iseloomustuse 

suhtarv (RCR) 

K
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Teave kaasstsenaariumi 2 juurde:  

PROC 1 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

0.34 0.03 0.05 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde:  

PROC 2 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

1.37 0.14 0.20 0.02 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 0.02 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde:  

PROC 3 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

0.34 0.03 0.05 0.01 

Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde:  

PROC 5 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.07 0.01 0.01 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde:  

PROC 8a 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 

8b 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde:  

PROC 9 1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 
6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde:  

PROC 

10 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

27.43 2.74 4.03 0.40 

Siseruumid koos KVV-ga 1.37 0.14 0.20 0.02 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde:  

PROC 

13 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 
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PROC 

15 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 
0.34 0.03 0.05 0.01 

Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

 

PROC 

19 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

141.73 14.14 20.80 2.08 * 

* Kohandumine 10%lisele naha kaudu imendumisele annab nahaga kokkupuute 1.41 mg/kg kehakaalu 

kohta päevas eeldades, et kantakse 90%lise kaitse tagavaid kindaid ja RCR = 0.2 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

 

PROC 7 1-4 h või >4 

h 

Välitingimused/ 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

42.86 4.29 6.30 0.63 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

2.14 0.21 0.32 0.03 

 

Veevaba ammoniaagi sissehingamis kokkupuute kontsentratsioonide kvantitatiivne riskiiseloomustus 

tööstustöötajatele (KS 4 – tööstuslik lõppkasutus) 

PROC 

kood 

Kokkupuute eeldused KS 4- kokkupuute 

kontsentratsi-

oonid (EC) mg/m
3
 

Akuutsed / 

pikaajalised 

süsteemsed 

mõjud 

DNEL = 47.6 

mg/m3 

Akuutsed - 

paiksed mõjud 

DNEL = 36 

mg/m3 

Pikaajalised 

paiksed 

mõjud 

DNEL = 14 

mg/m3 

RCR RCR RCR 
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Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

PROC 

1 

1-4 h 

või >4 

h 

Välitingimused 0.00 Ei 

kohalda-

ta 

<0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Siseruumid ilma KVV 0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 24.79 1.24 
0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 

Siseruumid ilma KVV 35.42 1.77 
0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 

Siseruumid KVV-ga 3.54 0.18 
0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 h Välitingimused 14.88 0.74 
0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 

Siseruumid ilma KVV 22.25 1.06 
0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 

Siseruumid KVV-ga 2.13 0.11 
0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

40 / 73 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 
1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 

Siseruumid ilma KVV 70.83 3.54 
1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 

Siseruumid KVV-ga 7.08 0.35 
0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 
0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 

Siseruumid ilma KVV 42.5 2.13 
0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 

Siseruumid KVV-ga 4.25 0.21 
0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 
1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 

Siseruumid ilma KVV 70.83 3.54 
1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 

Siseruumid KVV-ga 7.08 0.35 
0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 
0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 

Siseruumid ilma KVV 42.5 2.13 
0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 

Siseruumid KVV-ga 4.25 0.21 
0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 

8b 

>4 h 

 

Välitingimused 74.38 3.72 
1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.25 5.31 
2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 3.19 0.16 
0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 h 

 

Välitingimused 44.63 2.23 
0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 

Siseruumid ilma KVV 63.75 3.19 
1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 

Siseruumid KVV-ga 1.91 0.10 
0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

PROC 

9 

>4 h 

 

Välitingimused 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 

Siseruumid ilma KVV 141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51 

Siseruumid KVV-ga 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 
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1-4 h 

 

Välitingimused 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 

Siseruumid ilma KVV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 

Siseruumid KVV-ga 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

PROC 

13 

>4 h 

 

Välitingimused 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h 

 

Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

PROC 

15 

>4 h 

 

Siseruumid ilma KVV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 

Siseruumid KVV-ga 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 h 

 

Siseruumid ilma KVV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 

Siseruumid KVV-ga 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

 

 

 

Sissehingamis kokkupuute kontsentratsioonide kvantitatiivne riskiiseloomustus tööstustöötajatele ammoniaagi 

vesilahuste jaoks (5-25 % mahuprotsendiga valmististes) (KS 4 – tööstuslik lõppkasutus) 

PROC 

kood 

Kokkupuute eeldused ES 4- kokkupuute 

kontsentratsi-

oonid (EC) mg/m
3
 

Akuutsed / 

pikaajalised 

süsteemsed mõjud 

DNEL = 47.6 

mg/m3 

Akuutsed - 

paiksed mõjud 

DNEL = 36 

mg/m3 

Pikaajalised 

paiksed 

mõjud 

DNEL  = 14 

mg/m3 

RCR RCR RCR 
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Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

PROC 

1 

1-4 h 

või >4 

h 

Välitingimused 0.00 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 h Välitingimused 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
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Siseruumid 

ilma KVV-ta 

26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 h Välitingimused 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 h Välitingimused 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
218.75 10.94 

4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
21.88 1.09 

0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
131.25 6.56 

2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
13.13 0.66 

0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC >4 h Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
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8b  Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 h 

 

Välitingimused 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

PROC 

9 

>4h 

 

Välitingimused 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
175.00 8.75 

3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
17.50 0.88 

0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 h 

 

Välitingimused 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
105.00 5.25 

2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
10.50 0.53 

0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

 

PROC 

10 

>4h 

 

Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

PROC 

13 

>4h 

 

Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

PROC 

15 

>4 h 

 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
43.75 2.19 

0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
4.38 0.22 

0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

44 / 73 

1-4 h 

 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
26.25 1.31 

0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
2.63 0.13 

0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

 

PROC 

19 

>4 h 

 

Välitingimused 

 

153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

1-4 h 

 

Välitingimused 

 

91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

 

PROC 

7 

>4h Välitingimused 

 

306.25 15.31 6.43 0.32 8.51 0.43 21.88 1.09 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

437.5 21.88 9.19 0.46 12.15 0.61 31.25 1.56 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h Välitingimused 

 

183.75 9.19 3.86 0.19 5.10 0.26 13.13 0.66 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

262.5 13.13 5.51 0.28 7.29 0.36 18.75 0.94 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piires 

 

Keskkonda eraldumine: 

 

Töötamaks kokkupuutestsenaariumiga seatud piires, tuleb täita järgmised tingimused: 

 

 Kohalik õhuheide vähem kui 70,000 kg/day  

 Kui kasutatakse kohapealset reoveepuhastit, ei tohi jääkmuda sattuda pinnasesse. 

 Heide reoveevoogu tuleb täielikult eemaldada. 

 Jäägid võib saata välisele jäätmekäitlusele, kohapealsesse heitvee käitlussüsteemi või taaskasutada tootmisprotsessis.  

 Heidete mõõtmisega tuleb tagada, et keskkonnas kujunev aine kontsentratsioon oleks väiksem kui vastav PNEC 

väärtus (arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon). 

 Heitvesi laboratoorsest kasutusest ei tohi jõuda munitsipaal reoveepuhastisse. 

 

Töötaja kokkupuude: 

 

Töötamaks kokkupuutestsenaariumiga seatud piires, tuleb täita järgmised tingimused: 

 

 Siseruumides tuleb kasutada kohtväljatõmbe-ventilatsiooni (KVV) juhul, kui loomulik ventilatsioon pole piisav. 

 Kui esineb nahaga kokkupuute võimalus, tuleb kanda vähemalt 90%lise efektiivsusega kindaid ja 95%lise 

efektiivsusega hingamisteede kaitsevahendeid (HKV). 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

45 / 73 

 Tervisekontroll tuleb regulaarselt läbi viia, et teha kindlaks võimalikud kokkupuute tasemed. 

 Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitse, kiiver, kindad, saapad ja kaitsetunked) tuleb kanda juhul kui võib 

tekkida mingisugunegi kokkupuute võimalus.  

 Kõigil tehnilistel seadmetel peab olema korrektne kvaliteedisertifikaat ning neid tuleb regulaarselt kontrollida ja 

hooldada vältimaks ammoniaagi kontrollimatut väljalaset.  

 Töötajad peavad läbima põhjaliku koolituse. 

 Tuleb jälgida, et kõik mõõdetud töötajate kokkupuudete tasemed jääksid allapoole vastavat tuletatud mittetoimivat 

taset (DNEL) nagu näidatud lõigus 3 ülal. 

 

 
 
 
Laiendatud ohutuskaardi (eSDS) lisa: 

 

Allkasutaja kokkupuutestsenaarium ammoniaagile 

 

Kokkupuutestsenaarium 5: veevaba ja vesilahuses ammoniaagi laialdane 

kutseline hajuskasutus 
 

 

1 

 

 

Kokkupuutestsenaarium 5 

 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi laialdane hajus kutseline kasutus töötlemise abiainetena, mittetöödeldavate 

abiainetena ja lisaainetena.  

 

Hõlmatavad protsessikategooriad: 

 

Keskkonda eraldumine 

 

ERC 8a: Töötlemise abiainete laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides sisetingimustes. 

ERC8b: Reaktiivainete laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides sisetingimustes. 

ERC8d: Töötlemise abiainete laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides välitingimustes. 

ERC 8e: Reaktiivainete laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides välitingimustes. 

ERC 9a: Ainete laialdane hajus kasutamine suletud süsteemides sisetingimustes. 

ERC 9b: Ainete laialdane hajus kasutamine suletud süsteemides välitingimustes. 

ERC11a: Pikaealiste toodete ja materjalide, millest ainete eraldumine on väike, laialdane hajus kasutamine sisetingimustes. 

 

Töötajaga seotud protsessid 

 

PROC01: Kasutamine suletud protsessis, kokkupuude on ebatõenäoline. 

PROC02: Kasutmine suletud, pidevates protsessides, mille juures esineb juhuslikku ohjatud kokkupuudet. 

PROC03: Kasutamine suletud perioodilises protsessis (partiiprotsessis). 

PROC04: Kasutamine perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi kokkupuuteks. 

PROC05: Segamine ja homogeenimine. 

PROC08a: Aine või segu üleviimine anumatesse/ suurtesse mahutitesse või neist välja (täitmine/tühjendamine) rajatistes, mis 

ei ole eriotstarbelised. 

PROC08b: Aine või segu üleviimine anumatesse/ suurtesse mahutitesse või neist välja (täitmine/tühjendamine) 

eriotstarbelistes rajatistes. 

PROC09: Aine või segu üleviimine väikestesse mahutitesse. 

PROC10: Rulli või pintsliga kihtide pealekandmine. 

PROC11: Pihustamine väljaspool tööstuskeskkonda ja/või –rakendusi. 

PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise või ülevalamise teel. 

PROC15: Laborireagentide kasutamine. 

PROC19: Käsitsi segamine madala energiakuluga. 
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PROC20: Soojus- ja rõhuülekandevedelike kasutamine. 

 

Veevaba vedel ammoniaak (mahuprotsent >99.5 %) ja ammoniaagi vesilahused (mahuprotsendiga 5-25%) on kutselises 

kasutuses hõlmatud laias valikus rakendustes. Levinumad kasutusalad on: rakendus laborikemikaalina, külmutusainena 

jahutussüsteemides, veekäitlemise kemikaalina, väetisena, kattematerjalina, värvi vedeldajana või eemaldajana, 

fotokemikaalina, puhastusvahendina, naha ja muude pindade töötlemise vahendina, pH- regulaatori või neutraliseeriva 

agendina ja töötlemise abiainena toidutööstuses.  

Kutselise kasutusega seotud tüüpilised tegevused, kus võib toimuda kokkupuude ammoniaagiga, hõlmavad ammoniaaki 

sisaldavate seadmetega töötamist (nt. ventiilide avamine ja sulgemine), ammoniaagi üleviimine hoiustamisanumatest 

kasutades toru või voolikuid, seadmete hooldus ja ammoniaagipõhiste toodete kasutus (nt. väetis, puhastus- või 

pinnatöötlusvahendid).  

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselise lõppkasutuse stsenaariumitega seotud töötingimused erinevad märkimisväärselt 

erinevate rakenduste lõikes. Tööde sageduse ja kestuse täielik kirjeldus oleks seega antud kokkupuutestsenaariumi jaoks liiga 

mahukas. Töötajakokkupuute hindamisel on töötingimuste esitamisel lähtutud üldisest eeldusest, et tööd kestavad 1-4 tundi 

või üle 4 tunni ja et töid võib läbi viia väljas, sisetingimustes ilma KVV-ta või sisetingimustes koos KVV-ga. Need eeldused 

katavad suures ulatuses ammoniaagi kutselise kasutusega seotud tööülesanded. 

 

 

Keskkonnakokkupuute kaasstsenaarium: veevaba ammoniaagi ja ammoniaagi vesilahuse laialdasel hajusal kutselisel kasutusel 

tekkiv keskkonnakokkupuude. 

 

 

Töötajakokkupuute kaasstsenaariumid: töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud protsessis, kus 

kokkupuude on ebatõenäoline, igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis, kus esineb juhuslik kokkupuude (nt. proovide 

võtmine), igapäevasel kasutusel perioodilistes ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi kokkupuuteks (proovide võtmine, 

puhastamine, hooldus), segamisel ja homogeenimisel, üleviimisel väikestesse mahutitesse, aine üleviimisel suurtesse 

anumatesse ja mahutitesse ja neist välja, rulli ja pintsliga pealekandmisel, toodete töötlemisel sissekastmise ja ülevalamise 

teel, laborikasutusel, soojus- ja rõhuülekandevedelikes kasutamisel, käsitsi segamisel ja mittekutselisel pihustamisel. 

 

 

2.1 

 

 

Kaasstsenaarium 1, mis ohjab keskkonnaga kokkupuudet KS-s 5 

Veevaba ammoniaagi ja ammoniaagi vesilahuse laialdasel hajusal kutselisel kasutusel tekkiv keskkonnakokkupuude. 

 

Lõik 2.1 kirjeldab keskkonda eraldumist, mis võib aset leida veevaba ja vesilahuses ammoniaagi laialdase hajusa kutselise 

kasutuse tulemusena. Eraldumine võib toimuda heitvette sattumisel või õhuemissiooni kaudu. Kasutuse hajususe tõttu on 

emissioonid kohalikust allikast hinnanguliselt väga väikesed ja olulist kogunemist keskkonda pole oodata.  

 

Madalatasemeline heide võib toimuda väli- või sisetingimustes, kus heide juhitakse õhku või kanalisatsiooni. Tegelikkuses on 

ammoniaagi eemaldamine heitveepuhastusjaamades väga efektiivne, kuna ammoniaagi lahused on kergesti biolagunevad. 

 

Suurem osa keskkonnas leiduvast ammoniaagist pärineb looduslikest allikatest, eelkõige lagunevast orgaanilisest ainest. 

Ammoniaagi laialdane hajus kutseline kasutus on mitmekesine ja laiaulatuslik. Sellest tulenev keskkonnakokkupuude 

eeldatavasti ei suurenda märgatavalt juba olemasolevat ammoniaagi fooni keskkonnas. Seetõttu ei ole 3ndas lõigus allpool 

eraldi välja toodud hinnangut keskkonnakokkupuutele laialdase hajuskasutuse kohta. 

 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselises kasutuses on oodata väga väikeste koguste kasutamist kohalikus mastaabis ja laialt levinud kasutust kogu Euroopa 

Liidus. 
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Kasutamise sagedus ja kestus 

Varieeruv kasutus madalal tasemel.  

 

Keskkonnategurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Suur piirkondlik lahjendamine ja laialdane dispergeeriv kasutusmuster. 

Muud keskkonnakokkupuudet mõjutavad käitlemistingimused 

Kutselisi töötajaid tuleb teavitada, et vältida juhuslikku eraldumist. Artiklite nagu 9 (külmikud) puhul kasutatakse suletud 

süsteeme, et ennetada tahtmatut heidet. 

 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Suletud esemed pikaealiseks kasutuseks.  

 

Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed heidete õhku ja pinnasesse sattumise vähendamiseks või piiramiseks 

Erinõuded puuduvad, välja arvatud standardsed kutselised hea tava reeglid . 

 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks tegevuskohal 

Töötajad on läbinud koolituse vältimaks juhuslikku eraldumist. 

Munitsipaalreoveepuhastiga seotud tingimused ja meetmed 

Väikesed madalatasemelised kohalikud heited võib lasta kanalisatsiooni, kuna madala kontsentratsiooniga 

ammoniaagilahused on olemuselt kergesti biolagunduvad ja nende eemaldamine puhastusjaamas toimib tõhusalt. 

Välise jäätmekäitlusega seotud tingimused ja meetmed 

Kõik järelejäänud jäätmed (nagu tühi taara või vanad kümikud ja jahutussüsteemid) tuleb saata prügilasse või 

eriutiliseerimisele.  

Välise jäätmete taaskasutusega seotud tingimused ja meetmed 

Välist ammoniaagi jäätmete taaskasutamist ei ole ettenähtud.  

 

2.2 

 

 

Kaasstsenaarium 2, mis ohjab töötaja kokkupuudet igapäevasel kasutusel suletud protsessis, kus 

kokkupuude on ebatõenäoline. 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud protsessides, kus kokkupuude kutselise lõppkasutuse toimingute 

ajal on ebatõenäoline. 

Lõik 2.2 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi kutselisel lõppkasutusel vaheainena suletud süsteemides. 

Sobivad isikukaitsevahendid ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud 

töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  
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Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötajakokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.3 

 

 

Kaasstsenaarium 3, mis ohjab töötaja kokkupuudet igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis 

koos juhusliku kokkupuutega (nt. proovide võtmine) 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel suletud pidevas protsessis koos juhusliku kokkupuutega (nt. proovide 

võtmine). 

Lõik 2.3 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi valmististe kutselisel lõppkasutusel suletud süsteemides koos 

juhusliku kokkupuute võimalusega proovide võtmise, puhastamise ja hoolduse toimingute ajal. Võimalik kokkupuude tekib 

kutselise lõppkasutuse seadmetega ja nendega seotud masinatega töötamisel ning plaanilise proovide võtmise, puhastamise ja 

juhusliku hoolduse toimingute käigus.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Valmistatud lahuseid säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima). 

Toote omadused 
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Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötajakokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  
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2.4 

 

 

Kaasstsenaarium 4, mis ohjab töötaja kokkupuudet perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb 

võimalusi kokkupuuteks (nt. proovide võtmine, puhastamine, hooldus) 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib igapäevasel kasutusel perioodilises ja muudes protsessides, kus esineb võimalusi 

kokkupuuteks (nt. proovide võtmine, puhastmine, hooldus). 

Lõik 2.4 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet tööstuslike seadmete, torustike ja hoiustamisanumate igapäevasel 

kasutamisel Võimalik kokkupuude võib toimuda igapäevasel kasutusel, kuid on tõenäolisem, et see tekib perioodiliste või 

muude protsessidega seotud ülesannete nagu puhastamine ja plaaniline hooldus jooksul.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Ammoniaagi lahuseid säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima). 

 

See kaasstsenaarium käsitleb võimalikku kokkupuudet perioodilistes ja muudes protsessides (nt. ühekordne kokkupuude) ja 

kuigi mõningane kokkupuuterisk on alati olemas, on üldiselt tööstuslikes rajatistes paika seatud süsteemid, mis kontrollivad 

ammoniaagi kadu või planeerimatut heidet. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja 

seda peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel perioodilistes ja muudes protsessides on tegelikkuses üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötajakokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 
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üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

Kaasstsenaarium 5, mis ohjab töötaja kokkupuudet segamisel ja homogeenimisel 

 

Töötaja kokkupuude, mis tekib segamise ja homogeenimise käigus kutselisel lõppkasutusel perioodilistes protsessides. 

Lõik 2.5 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi valmististe segamisel ja homogeenimisel. Võimalik 

kokkupuude võib tekkida segamise ja homogeenimise protsessiga seotud seadmete ja tehnoloogiate igapäevasel kasutamisel, 

mis on üks osa üldisest ammoniaagi kutselisest lõppkasutusest. 

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. Ladustatud ammoniaaki säilitatakse ja transporditakse rõhu all oleva vedelikuna rongi-, maantee või veeteid 

pidi eriotstarbelistes sertifitseeritud mahutites (st. mahutid ja paakautod, mis on volitatud ammoniaaki transportima). 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja 

seda peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 
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Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötaja kokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.6 

 

 

Kaasstsenaarium 6, mis ohjab töötaja kokkupuudet aine üleviimisel väikestesse mahutitesse 

Töötaja kokkupuude, mis tekib aine üleviimisel väikestesse mahutitesse eriotstarbelisel villimisliinil. 

Lõik 2.6 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet väikeste mahutite täitmisel eriotstarbelistel villimisliinidel. Võimalik 

kokkupuude on kõige tõenäolisem just otseselt mahutite täitmisega seotud toimingute ajal.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja 

seda peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 
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Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötaja kokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

2.7 

 

 

Kaasstsenaarium 7, mis ohjab töötaja kokkupuudet aine üleviimisel suurtesse mahutitesse ja 

anumatesse ja neist välja 

Töötaja kokkupuude, mis tekib ammoniaagi üleviimisel suurtesse mahutitesse ja anumatesse ja neist välja. 

Lõik 2.7 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet, mis tekib aine villimisel ja laadimisel suurtesse anumatesse ja mahutitesse 

ning neist välja eriotstarbelistel ja mitte-eriotstarbelistel villimisliinidel. Võimaliku kokkupuute toimumine on kõige 

tõenäolisem just otseselt mahutite ja anumate täitmisega seotud toimingute ajal.  

 

Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate 

kokkupuute riski.  

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja 

seda peetakse kergesti biolagunevaks.  
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Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel lõppkasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. 

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise lõppkasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Veevaba ja vesilahuses ammoniaagi kutselised lõppkasutusviisid on mitmekesised ja neid tuleks üldiselt läbi viia kasutades 

eriotstarbelisi suletud süsteeme, kus töötaja kokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

igal võimalikul hetkel eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisaparatuuriga, 

pumpadega, paakidega või segamise ajal jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või 

kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. 

Ammoniaagi laialdase hajusa kutselise kasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja 

sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.8 

 

 

Kaasstsenaarium 8, mis ohjab töötaja kokkupuudet rulli ja pintsliga kihtide pealekandmisel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib rulli ja pintsliga kihtide pealekandmisel. 
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Lõik 2.8 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel rulli ja pintsliga ammoniaagi või 

ammoniaaki sisaldavate lahuste kihtide pindadele kandmise ajal. Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika 

seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel pintsli ja rulliga katmisel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks kasutatavate lahustega otseselt kokku puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise vahekasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pinnale kantava ammoniaagi kutselised lõppkasutused rulli ja pintsliga pealekandmisel hõlmavad eriseadmeid ja 

usaldusväärseid suletud süsteeme, kus töötaja kokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pintseldamise/harjamise 

seadmetega, pumpadega või paakidega jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. 

Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. 

Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade 

kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

kutselise lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 
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kasutamisest.  

 

 

 

2.9 

 

 

Kaasstsenaarium 9, mis ohjab töötaja kokkupuudet toodete töötlemisel sissekastmise või ülevalamise 

teel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib toodete töötlemisel sissekastmise või ülevalamise teel. 

Lõik 2.9 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel toodete töötlemise ajal ammoniaaki 

või ammoniaaki sisaldavatesse lahustesse sissekastmise või ülevalamise teel. Sobivad IKV-d ja kohapealsed 

kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski.  

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel toodete töötlemisel sissekastmise ja ülevalamise teel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks toodete töötlemislahustega otseselt kokku 

puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise vahekasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pinnale kantava ammoniaagi kutselised lõppkasutused rulli ja pintsliga pealekandmisel hõlmavad eriseadmeid ja 

usaldusväärseid suletud süsteeme, kus töötaja kokkupuute võimalused on väikesed või olematud. Rajatised võivad asuda 

välitingimustes ning töötajad olla eraldatud lahus asetsevasse juhtimisruumi, kus puudub otsene kontakt kemikaalitöötlemise 

üksustega. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna nad asuvad 

eraldiseisvas juhtimisruumis. 

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pumpadega või paakidega 

jne). Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon. Veevaba ammoniaaki säilitatakse suletud 
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mahutites ja paakides. Ammoniaagi ümberpaigutamine toimub ohjatud tingimustes. Hooldustööde teostamise ajaks tagatakse 

hea üldine või kontrollitav ventilatsioon. Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja 

kaitsekombinesoon) kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

kutselise lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

 

2.10 

 

 

Kaasstsenaarium 10, mis ohjab töötaja kokkupuudet laboratoorsel kasutusel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib ammoniaagi kasutamisel laboris (väikesemahulised mitte-tööstuslikud laborid). 

Lõik 2.10 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi laboratoorsel kasutusel, eriti väikeste pudelite ja anumate 

täitmisel ja laadimisel kasutades mitte-eriotstarbelisi villimisliine või väikesemahulisi üleviimismeetodeid. Võimalik 

kokkupuude on kõige tõenäolisem toimingute käigus, mis on seotud just ammoniaagi lahuste üleviimise või segamisega.  

 

Spetsialiseerunud väikelaborites on paika seatud sobivad isikukaitsevahendid ja kohapealsed kontrolliparameetrid, et piirata 

antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhul värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba ammoniaagi 

aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 48200-

53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks.  

 

Ammoniaagi lahuste laborikasutuses puututakse kõige tõenäolisemalt kokku ammoniaagi vesilahusega kontsentratsioonis 5 – 

25%. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda peetakse kergesti biolagunevaks. Just selle ammoniaagi 

vesilahusega toimub kõige tõenäolisemalt kokkupuude selle kaasstsenaariumi raames.  

Kasutatavad kogused 

Mitte-tööstuslikus keskkonnas kasutatavad kogused on väikesed, töökohal paikneb korraga vähem kui 1 liiter või 1 

kilogramm ainet. Vastavalt selle kogusevahemiku juhisele, on vaikimisi REACH emissiooni päevade arv aastas 365, kuid 

tegelik ammoniaagi emissioon on praktikas tõenäoliselt tunduvalt harvaesinevam. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Praktikas tõenäoliselt ei esine 

ammoniaagi kasutamist nii sageli.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmeid ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Ammoniaagi laboratoorsel lõppkasutusel siseruumides võiks olla paigaldatud kohtväljatõmbe-ventilatsioon. Kasutatakse ka 

IKV, et vähendada nahaga kokkupuute tõenäosust üleviimistoimingute ajal. Vajadusel peab olema võimalus kasutada HKV. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Laboratoorse kasutuse puhul KVV võib olla või ei pea olema paigaldatud (vaata lõiku 3 allpool antud juhtudega seotud 

kokkupuute tasemete kohta). 

Kõigil tehnilistel seadmetel peab olema korralik kvaliteedisertifikaat ning neid tuleb kontrollida ja hooldada regulaarselt, et 

vältida kontrollimatut ammoniaagi heidet. 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 
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Toimingutel sisetingimustes kui loomulik ventilatsioon ei ole piisav või suletud ruumides, peab olema paigaldatud KVV. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Laboritöötajad on saanud põhjaliku koolituse üldise kemikaaliohutuse ja sobivate IKV kasutamise kohta, et vältida juhuslikku 

eraldumist või kokkupuudet.  

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Laborikasutusel võib töötajatel ammoniaagiga kokkupuude tekkida mahutite ja anumate täitmisel või ümberpaigutamise ajal. 

Avauste ja võimalike heitepunktide juures on tagatud väljatõmbe ventilatsioon.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Töötajad on 

saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite kasutamises.  

 

Kui leitakse, et hea loomulik ventilatsioon ei ole mõnes asukohas piisav, tuleb tagada mehaaniline (üld-) ventilatsioon või 

kohtväljatõmbe- ventilatsioon (KVV). Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade/kõrvade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja 

kaitsekombinesoon) kantakse, kui võib tekkida kokkupuute võimalus.  

 

Suurte vedelate lekete või aurupilvede ohjamisel on vajalikud A- taseme kaitserõivad (täielikult kapseldav ülikond koos 

iseseisva hingamisaparaadiga). Väikeste vedelate lekete ja tavalise peale- ja mahalaadimise tööde puhul kasutatakse 

pritsmekindlat riietust ja kummikindaid. Kohtades, kus tegeldakse ammoniaagi käitlemise või hoiustamisega, peavad olema 

kättesaadavad ohutusdušš/silmapesu ruumid. Juhusliku ammoniaagi eraldumise korral kantakse filtreerivaid hingamismaske.  

 

 

 

2.11 

 

 

Kaasstsenaarium 11, mis ohjab töötaja kokkupuudet käsitsi segamise ajal otsesel kontaktil ja ainult 

koos IKV-tega 

Töötaja kokkupuude, mis tekib käsitsi segamisel otseses kontaktis ja ainult koos IKV-tega 

Lõik 2.11 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel valmististe käsitsi segamise ajal 

(otsese kokkupuutega ja ainult koos IKV-tega) kasutades ammoniaaki või ammoniaaki sisaldavaid lahuseid. Sobivad IKV-d ja 

kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Hinnates kokkupuute võimalust 

ammoniaagi käsitsi segamisel, peetiti siinkohal silmas ainult otsest kontakti ja sobivate IKV-te kasutamist.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Töötajad ei tohiks ilma IKV-deta segatavate lahustega otseselt kokku puutuda. KVV ei ole üldiselt vajalik.  

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 
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Ei nõuta erilisi meetmeid peale kutseliste hea tava reeglite.  

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse segamise seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te kasutamise teemal 

vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli 

raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Tööstuslik ammoniaagi käsistsi segamine toimub üldjuhul siseruumides kasutades madala energiakuluga meetodeid ja 

anumates, mis peaksid vähendama planeerimatu kao võimalusi. Seega on tööstustööliste võimalus ammoniaagiga 

kokkupuuteks nimetatud protsesside ajal tühine, kuna kasutatakse IKV ja madala emissiooniga meetodeid. 

  

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

või ammoniaagi lahuste käsitsi segamisega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate 

kaitsevahendite kasutamises.  

 

 

 

2.12 

 

 

Kaasstsenaarium 12, mis ohjab töötaja kokkupuudet tööstuslikul pihustamisel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib tööstuslikul pihustamisel ja dispergeerival töötlemisel. 

Lõik 2.12 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi tööstuslikul lõppkasutusel pihustamisrakendustel kasutades 

ammoniaaki või ammoniaaki sisaldavaid lahuseid.. Sobivad IKV-d ja kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et 

piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski.  

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

kutselisel pihustamisel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks toodete töötlemislahustega otseselt kokku 

puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 
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Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise vahekasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Pihustatava ammoniaagi tööstuslikud lõppkasutused dispergeerival töötlusel hõlmavad eriseadmeid ja usaldusväärseid 

spetsialiseerunud süsteeme.  

  

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisseadmetega, 

pumpadega või paakidega jne). Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

kutselise lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

 

2.13 

 

 

Kaasstsenaarium 13, mis ohjab töötaja kokkupuudet soojus- ja rõhuülekandevedelike kasutusel 

Töötaja kokkupuude, mis tekib aine kasutamisel soojus- ja rõhuülekandevedelikes. 

Lõik 2.13 kirjeldab võimalikku töötaja kokkupuudet ammoniaagi kutselisel lõppkasutusel soojus- ja rõhuülekandevedelike 

rakendustes, kus ammoniaagil põhinevaid lahuseid kasutatakse dispersiivses, kuid suletud süsteemides. Sobivad IKV-d ja 

kohapealsed kontrolliparameetrid on paika seatud, et piirata antud tööülesandega seotud töötajate kokkupuute riski. 

Toote omadused 

Veevaba ammoniaak on toatemperatuuril ja tavarõhu juures värvitu gaas enamasti puhtusega umbes 99.9%. Veevaba 

ammoniaagi aururõhk on 8611 hPa temperatuuril 20 °C. Veevaba ammoniaak on kergesti vees lahustuv: lahustuvuse määr on 

48200-53100 mg/L. Veevaba ammoniaaki peetakse tuleohtlikuks. Valmis ammoniaagi vesilahuse aururõhk on 287 hPa ja seda 

peetakse kergesti biolagunevaks.  

 

Kasutatavad kogused 

Kutselistes rajatistes eeldatakse vaid väikeste koguste iga-aastast kasutamist. Laialdase hajusa kutselise kasutuse puhul ei ole 

oodata märkimisväärseid kohapealseid koguseid. 

Kasutamise sagedus ja kestus 

Töötaja tööaeg on tavapärane 8 tundi päevas ühe vahetuse kohta ja 220 tööpäeva aastas. Ammoniaagiga kokkupuute võimalus 

soojus- ja rõhuülekandevedelike kasutusel on üldiselt lühiajaline ja piiratud.  

 

Inimtegurid, mida riskijuhtimismeetmed ei mõjuta 

Hingamismaht kasutustingimustes: 10 m
3
/päevas  

Ainega kokkupuutuv nahapind kasutustingimustes: 480cm
2 
(ECETOC vaikimisi valik). 

Muud töötajate kokkupuudet mõjutavad etteantud käitlemistingimused 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse aine ohutu kasutamise ja sobivate IKV-te kasutamise kohta, et ennetada juhuslikku 

eraldumist. Tervisemõjusid jälgitakse sageda plaanilise tervisekontrolli raames. 

Protsessi (allika) tasandi tehnilised tingimused ja meetmed heite ennetamiseks 

Süsteemid ja siirdetorustikud peavad olema suletud ja isoleeritud. Sisetingimustes toimuvate tööprotsesside puhul või kui 

loomulik ventilatsioon pole piisav, tuleb kasutada KVV. Välistingimustes toimuvate tööprotsesside jaoks ei ole üldiselt KVV 

vajalik, kuid süsteem peaks võimalusel siiski olema suletud. Töötajad ei tohiks toodete töötlemislahustega otseselt kokku 
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puutuda.  

 

Tehnilised tingimused ja meetmed, et ohjata aine hajumist tekkekohast töötaja suunas 

Toimingutel sisetingimustes kui loomulikust ventilatsioonist ei piisa, peab olema paigaldatud KVV. Reaktorid ja torustikud 

peavad võimalusel olema suletud ja isoleeritud süsteemid. 

 

Organisatsioonilised meetmed heidete ennetamiseks/piiramiseks 

Töötajad on saanud põhjaliku koolituse kutselise vahekasutusega seotud seadmete ohutu kasutamise ning sobivate IKV-te 

kasutamise teemal vältimaks juhuslikku eraldumist või planeerimatut kokkupuudet. Tervisemõjusid jälgitakse sageda 

plaanilise tervisekontrolli raames. 

 

Isikukaitse, hügieeni ja tervisekontrolliga seotud tingimused ja meetmed. 

Ammoniaak-lubrikantide kutselised lõppkasutused soojus- ja rõhuülekandevedelike rakendustes hõlmavad eriseadmeid ja 

usaldusväärseid spetsialiseerunud süsteeme. 

 

Töötajatel võib ammoniaagiga kokkupuude tekkida välitööde läbiviimisel (nt. töötades ventiilidega, pihustamisseadmetega, 

pumpadega või paakidega jne). Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitsmed, kiiver, kindad, saapad ja kaitsekombinesoon) 

kantakse, kui esineb mistahes kokkupuute võimalus. 

 

Kõigil tehnilistel seadmetel on korralik kvaliteedisertifikaat ning neid kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt, et vältida 

kontrollimatut ammoniaagi heidet.  

 

Rakendatakse hea tööhügieeni ja kokkupuute ohjamise meetmeid vähendamaks võimalikku töötaja kokkupuudet. Ammoniaagi 

kutselise lõppkasutusega seotud töötajad on saanud hea väljaõppe vajalikes protseduurides ja sobivate kaitsevahendite 

kasutamises.  

 

 

 

3 

 

 

Kokkupuute hinnang ja viide selle allikale 

 

 

Kutselisel kasutusel tekkiva veevaba ja vesilahuses ammoniaagi töötaja kokkupuute (KS 5) hindamine viidi läbi 

tööprotsessidele, mis on olulised antud stsenaariumi raames ning kindlaks määratud protsessikategooriatega: ammoniaagi 

kasutamine ja säilitamine suletud süsteemis, kus kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1), kasutus suletud pidevates 

protsessides koos juhusliku ohjatud kokkupuutega (PROC 2), valmistamine suletud perioodilistes protsessides (PROC 3), 

kasutus perioodilistes või muudes protsessides (PROC 4), segamine või homogeenimine perioodilises protsessis (PROC 5), 

hooldus ja puhastamine (PROC 8a), üleviimine (PROC 8b), ammoniaagi üleviimine mahutitesse (PROC 9), pintsli ja rulliga 

kandmisel (PROC 10), pihustamisel (PROC 11), esemete töötlemisel sissekastmise või ülevalamise teel (PROC 13), proovide 

analüüs (PROC 15), käsitsi segamine (PROC 19) ja soojus- ja rõhuülekanne suletud süsteemides (PROC 20).  

Sõelumistasemel (Tase 1) hindamine töötaja kokkupuutele viidi läbi vastavalt ECETOC Suunatud Riskihindamise (TRA) 

mudelile. ECETOC TRA mudelit kasutati ennustamaks nahaga kokkupuuteid (väljendatud igapäevase süsteemse annusena 

mg/kg kehakaalu kohta) ja sissehingamis kokkupuute kontsentratsioone (väljendatud kontsentratsioonina õhus mg/m
3
), mis on 

seotud iga PROC koodiga määratletud protsessiga.  

 

Töötaja kokkupuudet hinnati võttes arvesse erinevaid töötingimusi, mis võivad olla seotud ammoniaagi kutselise kasutusega, 

ja erinevate kokkupuute ohjamise meetmete mõju. Kokkupuuterisk määrati kindlaks 1-4 tunnise ja üle 4 tunnise kestusega 

tööülesannete jaoks ning eeldades, et töö toimub kas välistingimustes, sisetingimustes ilma kohtväljatõmbe-ventilatsioonita 

(KVV) või siseruumides koos KVV-ga. Näitamaks isikukaitsevahendite (IKV) kasutamise mõju, tehti kindlaks nahaga 

kokkupuute määrad eeldustel, et kindaid ei kanta või kantakse kindaid, mis tagavad 90 %lise käte kaitse. Hingamisteede 

kaitsevahendite (HKV) kasutuse illustreerimiseks määrati kindlaks sissehingamis kokkupuute kontsentratsioonid juhtudeks, 

kui HKV-d ei kasutata või kui kasutatakse HKV, mis tagavad 95%lise kaitse. 

 

ECETOC TRA mudel kasutab nahaga kokkupuute määramiseks lihtsat logaritmi, mis ei võta arvesse aine füüsilis-keemilisi 

omadusi. Seega prognoositi nii veevabale kui vesilahuses ammoniaagile sama nahaga kokkupuude. Sissehingamisel 



                                                                                                                             
 
Ammoniaagi vesilahus                

  

62 / 73 

kokkupuute hindamisel võttis ECETOC TRA mudel arvesse järgmisi parameetreid: molekulmass (35 g.mol
-1

 ja 17 g.mol
-1

 

vastavalt vesilahuses ja veevaba ammoniaak) ja aururõhk (veevaba ammoniaagi aururõhk on 8.6 x 10
5
 Pa temperatuuril 20

o
C, 

samal ajal kui ammoniaagi 5 kuni 25% massiprotsendiga vesilahuste aururõhk on 5 x 10
3
 Pa kuni 4 x10

4
 Pa temperatuuril 

20
o
C). Süsteemsed nahaga kokkupuuted on määratud 70 kg kehakaaluga töötaja näitel.  

 

 

 

Järgnevad väärtused saadi kasutades ECETOC TRA töötaja kokkupuute mudelit 

 

ECETOC TRA mudelil põhinev nahaga kokkupuute prognoos 

 

Tegevuse kirjeldus PROC Kokkupuute eeldused Hinnanguline kokkupuude 

mg/kg kehakaalule/päevas 

  Kestvus Ventilatsiooni kasutamine 
Ilma 

kinnasteta 

Kindad käes 

(90% 

vähenemine) 

Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

Kasutus suletus 

protsessis, kokku-

puude ebatõenäoline: 

hoiustamine (suletud 

või hulgimahuti) 

PROC 1 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

0.34 0.03 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

Kasutamine suletud, 

pidevas protsessis 

koos juhusliku ohjatud 

kokkupuutega (nt. 

proovide võtmine) 

PROC 2 1-4 h või >4 h  Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

1.37 0.14 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

Kasutus suletud partii-

protsessis (süntees või 

valmististe tootmine) 

PROC 3 1-4 h või üle 4 

h 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

Siseruumid koos KVV-ga 

0.34 0.03 

1-4 h või üle 4 

h 

0.03 <0.01 

Kasutus perioodilises 

protsessis (sünteesis), 

kus võib esineda 

kokkupuude 

PROC 4 1-4 h või üle 4 

h 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

Siseruumid koos KVV-ga 

6.86 0.69 

1-4 h või üle 4 

h 

0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

Segamine või 

homogeenimine 

partiiprotsessis 

PROC 5 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
13.71 1.37 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.07 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

Üleviimine 

väikestesse 

mahutitesse 

PROC 9 1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
6.86 0.69 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

Üleviimine (peale-

/mahalaadimine) 

PROC 

8a 

1-4 h või >4 h 

 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

13.71 1.37 
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anumatesse või suur-

tesse mahutitesse või 

neist välja mitteeriots-

tarbelistes rajatistes. 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 

Üleviimine (peale-

/mahalaadimine) 

anumatesse või suur-

tesse mahutitesse või 

neist välja eriots-

tarbelistes rajatistes. 

PROC 

8b 

1-4 h või >4 h 

 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

6.86 0.69 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

 

Rulli või pintsliga 

pealekandmine 

PROC 

10 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
27.43 0.14 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 1.37 10.71 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

Esemete töötlemine 

sissekastmise ja 

ülevalamise teel 

PROC 

13 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

13.71 1.37 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

Laboratoorne kasutus 

: kvaliteedikontroll 

laboris 

PROC 

15 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
0.34 0.03 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

 

Käsitsi segamine koos 

otsese kontakti ja 

ainult koos IKV-ga 

PROC 

19 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

141.73 14.13 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

 

Mitte-tööstuslik 

pihustamine 

PROC 

11 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
107 10.71 

1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 2.14 0.21 

Teave kaasstsenaariumi 13 juurde: 

 

Soojus- ja rõhuüle-

kandevedelikud 

hajuskasutuses, kuid 

kinnistes süsteemides 

PROC 

20 

1-4 h või >4 h Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 
1.71 0.17 

  1-4 h või >4 h Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 

 

ECETOC TRA mudeliga prognoositud sissehingamiskokkpuute kontsentratsioonid 

 
Veevaba ammoniaak 

Ammoniaagi vesilahus 

(5-25%) 

Tegevuse kirjeldus PROC Kokkupuute eeldused Hinnanguline kokkupuute kontsentratsioon 

mg/m3 

Kestvus Ventilatsiooni 

kasutamine 

Ilma 

HKV 

HKV (95% 

vähenemine) 

Ilma 

HKV 

HKV (95% 

vähenemine) 

Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

Kasutus suletus 

protsessis, kokku-

puude ebatõenäoline: 

PROC 

1 

1-4 h või 

>4 h 

Välitingimused 0.00 Ei kohaldata 0.01 EK 

1-4 h või Siseruumid ilma 0.01 EK 0.01 EK 
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hoiustamine (suletud 

või hulgimahuti) 

>4 h KVV-ta 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

Kasutamine suletud, 

pidevas protsessis 

koos juhusliku 

ohjatud 

kokkupuutega (nt. 

proovide võtmine) 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 24.79 1.24 30.63 1.53 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

35.42 1.77 43.75 2.19 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

3.53 0.18 4.38 0.22 

1-4 h Välitingimused 14.88 0.74 18.38 0.92 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

22.25 1.06 26.25 1.31 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

2.13 0.11 2.63 0.13 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

Kasutus suletud 

partii-protsessis 

(süntees või 

valmististe tootmine) 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 61.25 3.06 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

70.83 3.54 87.5 4.38 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

7.08 0.35 8.75 0.44 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 36.75 1.84 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

42.5 2.13 52.50 2.63 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

4.25 0.21 5.25 0.26 

Kasutus perioodilises 

protsessis 

(sünteesis), kus võib 

esineda kokkupuude 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 61.25 3.06 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

70.83 3.54 87.5 4.38 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

7.08 0.35 8.75 0.44 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 36.75 1.84 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

42.5 2.13 52.5 2.63 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

4.25 0.21 5.25 0.26 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

Segamine või 

homogeenimine 

partiiprotsessis 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
17.71 0.89 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

Hooldus, 

puhastamine 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 17.71 0.89 21.88 1.09 
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KVV-ga 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Ammoniaagi 

üleviimine (peale-

/mahalaadimine) 

anumatesse või suur-

tesse mahutitesse või 

neist välja eriots-

tarbelistes rajatistes. 

PROC 

8b 

>4h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

106.25 5.31 131.25 6.56 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 

3.19 0.16 3.94 0.20 

1-4 h Välitingimused 44.63 2.23 55.13 2.76 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 

63.75 3.19 78.75 3.94 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 

1.91 0.1 2.36 0.12 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

Üleviimine 

väikestesse 

mahutitesse 

PROC 

9 

>4h Välitingimused 99.17 4.96 122.50 6.13 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
141.67 7.08 

175.00 8.75 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
14.17 0.71 

17.50 0.88 

1-4 h Välitingimused 59.50 2.98 73.50 3.68 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
85.00 4.25 

105.00 5.25 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
8.5 0.43 

10.50 0.53 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

Rulli või pintsliga 

pealekandmine 

PROC 

10 

>4h Välitingimused EK EK 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
EK EK 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused EK EK 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

131.25 6.56 

>4h Välitingimused EK EK 13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

Esemete töötlemine 

sissekastmise ja 

ülevalamise teel 

PROC 

13 

>4h Välitingimused 123.96 6.20 153.13 7.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
177.08 8.85 

218.75 10.94 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
17.71 0.89 

21.88 1.09 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
106.25 5.31 

131.25 6.56 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
10.63 0.53 

13.13 0.66 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

Kvaliteedikontroll 

laboris 

PROC 

15 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
35.42 1.77 

43.75 2.19 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
3.54 0.18 

4.38 0.22 

1-4 h Siseruumid ilma 21.25 1.06 26.25 1.31 
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KVV-ta 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
2.13 0.11 

2.63 0.13 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

Käsitsi segamine 

koos otsese kontakti 

ja ainult koos IKV-

ga 

PROC 

19 

<4 h Välitingimused EK EK 153.13 7.66 

<4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

218.75 10.94 

1-4 h Välitingimused EK EK 91.88 4.59 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

131.25 6.56 

Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

Mitte-tööstuslik 

(kutseline) 

pihustamine 

PROC 

11 

>4h Välitingimused EK EK 613.20 30.66 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

876.00 43.80 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
EK EK 

175.20 8.76 

1-4 h Välitingimused EK EK 367.92 18.40 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
EK EK 

525.60 26.28 

>4h Välitingimused EK EK 105.12 5.26 

Teave kaasstsenaariumi 13 juurde: 

Soojus- ja rõhuüle-

kandevedelikud 

hajuskasutuses, kuid 

kinnistes süsteemides 

PROC 

20 

>4h Välitingimused 24.79 1.24 30.63 1.53 

>4h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
35.42 1.77 

43.75 2.19 

>4h Siseruumid koos 

KVV-ga 
7.08 0.35 

8.75 0.44 

1-4 h Välitingimused 14.88 0.74 18.38 0.92 

1-4 h Siseruumid ilma 

KVV-ta 
21.25 1.06 

26.25 1.31 

1-4 h Siseruumid koos 

KVV-ga 
4.25 0.21 

5.25 0.26 

 

 

Järgnevad RCR-väärtused saadi kasutades ECETOC TRA mudelit ja vastavaid DNELe (Tuletatud mittetoimiv tase). 

 

Veevaba või vesilahuses (5- 25 % mahuprotsendiga valmististes) ammoniaagi nahaga kokkupuute kvantitatiivne 

riskiiseloomustus kutselistele töötajatele (KS 5 – kutseline lõppkasutus) 

PROC 

kood 

Kokkupuute eeldused KS 4- kokkupuute 

kontsentratsioonid (EC) 

mg/kg kehakaalu 

kohta/päevas 

Akuutsed/ pikaajalised 

süsteemsed mõjud 

DNEL = 6.8 mg/kg 
kehak. kohta/päevas 

Riski iseloomustuse 

suhtarv (RCR) 

K
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s 

V
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ti-
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e
-

m
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e) 

Teave kaasstsenaariumi 2 juurde:  

PROC 1 1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Sisetingimused 

ilma KVV-ta 

0.34 0.03 0.05 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde:  

PROC 2 1-4 h Välitingimused/ Siseruumid ilma 1.37 0.14 0.20 0.02 
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või >4 h KVV-ta 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 0.02 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde:  

PROC 3 1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

0.34 0.03 0.05 0.01 

Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde:  

PROC 5 1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.07 0.01 0.01 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde:  

PROC 

8a 

1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 

8b 

1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde:  

PROC 9 1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 
6.86 0.69 1.01 0.10 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

PROC 

13 

1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

13.71 1.37 2.02 0.20 

Siseruumid koos KVV-ga 0.69 0.07 0.10 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

PROC 

15 

1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 
0.34 0.03 0.05 0.01 

Siseruumid koos KVV-ga 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

Teave kaasstsenaariumi 13 juurde: 

 

PROC 

20 

1-4 h 

või >4 h 

Välitingimused/ Siseruumid ilma 

KVV-ta 

1.71 0.17 0.25 0.03 

Siseruumid koos KVV-ga 0.14 0.01 0.02 <0.01 

 

Veevaba ammoniaagi sissehingamis kokkupuute kontsentratsioonide kvantitatiivne riskiiseloomustus kutselistele 

töötajatele (KS 5 – kutseline lõppkasutus) 

PROC 

kood 

Kokkupuute eeldused KS 4- 

kokkupuute 

kontsentratsi-

oonid (EC) 

mg/m
3
 

Akuutsed / 

pikaajalised 

süsteemsed 

mõjud 

DNEL = 47.6 

mg/m3 

Akuutsed - 

paiksed mõjud 

DNEL = 36 

mg/m3 

Pikaajalised 

paiksed 

mõjud 

DNEL = 14 

mg/m3 
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RCR RCR RCR 
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Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

PROC 

1 

1-4 h 

või >4 

h 

Välitingimused 0.00 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Siseruumid ilma KVV 0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 24.79 1.24 
0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 

Siseruumid ilma KVV 35.42 1.77 
0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 

Siseruumid KVV-ga 3.54 0.18 
0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 h Välitingimused 14.88 0.74 
0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 

Siseruumid ilma KVV 22.25 1.06 
0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 

Siseruumid KVV-ga 2.13 0.11 
0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 
1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 

Siseruumid ilma KVV 70.83 3.54 
1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 

Siseruumid KVV-ga 7.08 0.35 
0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 
0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 

Siseruumid ilma KVV 42.5 2.13 
0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 

Siseruumid KVV-ga 4.25 0.21 
0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 49.58 2.48 
1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 

Siseruumid ilma KVV 70.83 3.54 
1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 

Siseruumid KVV-ga 7.08 0.35 
0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 h Välitingimused 29.75 1.49 
0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 

Siseruumid ilma KVV 42.5 2.13 
0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 

Siseruumid KVV-ga 4.25 0.21 
0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 123.9

6 
6.20 

2.60 0.13 
3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.0

8 
8.85 

3.72 0.19 
4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.2

5 
5.31 

2.23 0.11 
2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 
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Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 123.9

6 
6.20 

2.60 0.13 
3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.0

8 
8.85 

3.72 0.19 
4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.2

5 
5.31 

2.23 0.11 
2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 

8b 

>4 h 

 

Välitingimused 74.38 3.72 
1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.2

5 

5.31 

2.23 0.11 
2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 3.19 0.16 
0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 h 

 

Välitingimused 44.63 2.23 
0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 

Siseruumid ilma KVV 63.75 3.19 
1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 

Siseruumid KVV-ga 1.91 0.10 
0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

PROC 

9 

>4 h 

 

Välitingimused 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 

Siseruumid ilma KVV 141.6

7 
7.08 

2.98 0.15 
3.94 0.20 10.12 0.51 

Siseruumid KVV-ga 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 

1-4 h 

 

Välitingimused 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 

Siseruumid ilma KVV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 

Siseruumid KVV-ga 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

PROC 

13 

>4 h 

 

Välitingimused 123.9

6 
6.20 

2.60 0.13 
3.44 0.17 8.85 0.44 

Siseruumid ilma KVV 177.0

8 
8.85 

3.72 0.19 
4.92 0.25 12.65 0.63 

Siseruumid KVV-ga 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 h 

 

Välitingimused 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 

Siseruumid ilma KVV 106.2

5 
5.31 

2.23 0.11 
2.95 0.15 7.59 0.38 

Siseruumid KVV-ga 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

PROC 

15 

>4 h 

 

Siseruumid ilma KVV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 

Siseruumid KVV-ga 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 h 

 

Siseruumid ilma KVV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 

Siseruumid KVV-ga 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 13 juurde: 
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PROC 

20 

>4 h 

 

Välitingimused 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 

Siseruumid ilma KVV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 

Siseruumid KVV-ga 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 h 

 

Välitingimused 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 

Siseruumid ilma KVV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 

Siseruumid KVV-ga 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

 

 

Sissehingamis kokkupuute kontsentratsioonide kvantitatiivne riskiiseloomustus kutselistele töötajatele ammoniaagi 

vesilahuste jaoks (KS 4 – kutseline lõppkasutus) 

PROC 

kood 

Kokkupuute eeldused KS 4- kokkupuute 

kontsentratsi-

oonid (EC) mg/m
3
 

Akuutsed / 

pikaajalised 

süsteemsed mõjud 

DNEL = 47.6 

mg/m3 

Akuutsed - 

paiksed mõjud 

DNEL = 36 

mg/m3 

Pikaajalised 

paiksed 

mõjud 

DNEL  = 14 

mg/m3 

RCR RCR RCR 
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Teave kaasstsenaariumi 2 juurde: 

 

PROC 

1 

1-4 h 

või >4 

h 

Välitingimused 0.00 EK <0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

0.01 Ei 

kohaldata 

<0.01 EK <0.01 EK <0.01 EK 

Teave kaasstsenaariumi 3 juurde: 

 

PROC 

2 

>4h Välitingimused 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 h Välitingimused 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 4 juurde: 

 

PROC 

3 

>4h Välitingimused 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 h Välitingimused 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
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Siseruumid 

ilma KVV-ta 

52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 

4 

>4h Välitingimused 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 h Välitingimused 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

Teave kaasstsenaariumi 5 juurde: 

 

PROC 

5 

>4h Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 6 juurde: 

 

PROC 

8a 

>4h Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
218.75 10.94 

4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
21.88 1.09 

0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
131.25 6.56 

2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
13.13 0.66 

0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 

8b 

>4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 h 

 

Välitingimused 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 7 juurde: 

 

PROC >4h Välitingimused 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 
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9  Siseruumid 

ilma KVV-ta 
175.00 8.75 

3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
17.50 0.88 

0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 h 

 

Välitingimused 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
105.00 5.25 

2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
10.50 0.53 

0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 

Teave kaasstsenaariumi 8 juurde: 

 

PROC 

10 

>4h 

 

Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 9 juurde: 

 

PROC 

13 

>4h 

 

Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

Teave kaasstsenaariumi 10 juurde: 

 

PROC 

15 

>4 h 

 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
43.75 2.19 

0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
4.38 0.22 

0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 h 

 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 
26.25 1.31 

0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 

Siseruumid 

koos KVV-ga 
2.63 0.13 

0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Teave kaasstsenaariumi 11 juurde: 

 

PROC 

19 

>4 h 

 

Välitingimused 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

1-4 h 

 

Välitingimused 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
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Teave kaasstsenaariumi 12 juurde: 

 

PROC 

11 

>4h Välitingimused 613.20 30.66 12.88 0.64 17.03 0.85 43.80 2.19 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

876.00 43.80 18.40 0.92 24.33 1.22 62.57 3.13 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

175.20 8.76 3.68 0.18 4.87 0.24 12.51 0.63 

1-4 h 

 

Välitingimused 367.92 18.40 7.73 0.39 10.22 0.51 26.28 1.31 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

525.60 26.28 11.04 0.55 14.60 0.73 37.54 1.88 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

105.12 5.26 2.21 0.11 2.92 0.15 7.51 0.38 

Teave kaasstsenaariumi 13 juurde: 

 

PROC 

20 

>4h Välitingimused 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 h 

 

Välitingimused 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 

Siseruumid 

ilma KVV-ta 

26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 

Siseruumid 

koos KVV-ga 

5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

 

 

 

4 

 

 

Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piires 

 

Keskkonda eraldumine: 

 

 Kuna ühtegi keskkonnaga kokkupuudet pole esitatud, puudub vajadus erinõuete järgi, välja arvatud tavapärased 

kutselise kasutuse hea tava reeglid 

 

Töötaja kokkupuude: 

 

Töötamaks kokkupuutestsenaariumiga seatud piires, tuleb täita järgmised tingimused: 

 

 Siseruumides tuleb kasutada kohtväljatõmbe-ventilatsiooni (KVV) juhul, kui loomulik ventilatsioon pole piisav. 

 Kui esineb nahaga kokkupuute võimalus, tuleb kanda vähemalt 90%lise efektiivsusega kindaid ja 95%lise 

efektiivsusega hingamisteede kaitsevahendeid (HKV). 

 Tervisekontroll tuleb regulaarselt läbi viia, et teha kindlaks võimalikud kokkupuute tasemed. 

 Isikukaitsevahendeid (nt. näo/silmade kaitse, kiiver, kindad, saapad ja kaitsetunked) tuleb kanda juhul kui võib 

tekkida mingisugunegi kokkupuute võimalus.  

 Kõigil tehnilistel seadmetel peab olema korrektne kvaliteedisertifikaat ning neid tuleb regulaarselt kontrollida ja 

hooldada vältimaks ammoniaagi kontrollimatut väljalaset.  

 Töötajad peavad läbima põhjaliku koolituse. 

 Tuleb jälgida, et kõik mõõdetud töötajate kokkupuudete tasemed jääksid allapoole vastavat tuletatud mittetoimivat 

taset (DNEL) nagu näidatud lõigus 3 ülal. 

 
 


