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Vispārīga informācija

Attiecībā uz fizikālo bīstamību:

 Nav vispārējo robežvērtību;

 Klasificēšana balstās uz eksperimentāliem testiem saskaņā ar 
vadlīnijām (akreditētas laboratorijas):

 Informācija - http://www.latak.lv/

 Testēšanu veic, kad viela vai maisījums ir tādā formā vai 
fizikālā agregātstāvoklī, kādā attiecīgo vielu vai maisījumu laiž 
tirgū, un ir pamats paredzēt, ka tādā formā to lietos.
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Sprādzienbīstamus materiālus, kas nav klasificēti kā

nestabili, klasificē vienā no sešām grupām:

 vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida

sprādzienbīstamība 1.1.

 vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt izmetes

bīstamība, bet ne masveida sprādzienbīstamība 1.2.

 vielas, maisījumi un izstrādājumi, kuriem piemīt ugunsbīstamība

un vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izmetes bīstamība,

vai abas, bet ne masveida sprādzienbīstamība 1.3.

 vielas, maisījumi un izstrādājumi, kas rada tikai nelielu bīstamību,

aizdegoties vai uzliesmojot 1.4.

 vielas un maisījumi, kam piemīt masveida sprādzienbīstamība,

bet kas ir tik nejutīgi, ka pastāv ļoti niecīga iespējamība, ka

parastos apstākļos tie varētu uzliesmot vai pāriet no degšanas uz

detonēšanu 1.5.

 izstrādājumi, kas satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas detonējošas

vielas vai maisījumus un kam ir niecīga iespēja neparedzēti

uzliesmot vai izplatīties 1.6.

1. SPRĀDZIENBĪSTAMI MATERIĀLI

Klasificēšanas kritēriji
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Procedūra, ar kuru vielu vai maisījumu

klasificē kā sprādzienbīstamu

Pārbaužu sērija

Klasificēt kā 

nestabilu, 

sprādzienbīstamu

Nav sprādzienbīstama

Klasificēt kā 

sprādzienbīstamu
Attiecināt uz bīstamības 

apakšgrupu

Ir sprādzienbīstama

Pieņemšanas procedūra

I.

II.

III.
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Viela, maisījums vai izstrādājums

Vai izstrādājums 

kandidē uz 

1.6.apakšgrupu?

TEST

Vai tās ir ārkārtīgi 

nejutīgs?

1.6.

Vai izstrādājums 

kandidē uz 

1.5.apakšgrupu?

TEST

Vai tā ir nejutīga 

sprādzienbīstama viela, kas var 

radīt masveida sprādzienu?

1.5.

Iepako vielu TEST 

Vai rezultāts ir 

masveida sprādziens?

1.1.

Vai galvenā bīstamība 

ir izmetes bīstamība?

1.2.

Vai galvenā bīstamība 

ir starojuma siltums 

un/vai spēcīga 

degšana?

1.3.

Vai bīstamība kavētu 

ugunsgrēka dzēšanu?

1.4.

Vai izstrādājums ir izgatavots 

ar mērķi radīt sprādzienu vai 

pirotehnisku efektu?

1.4.SNAV

jā

nē

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.1.3.attēls
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2. UZLIESMOJOŠAS GĀZES

Klasificēšanas kritēriji

Uzliesmojamību nosaka ar pārbaudēm, vai, ja par maisījumiem ir

pietiekami daudz datu, tad ar aprēķiniem atbilstīgi ISO

pieņemtajām metodēm (ISO 10156 ar grozījumiem “Gāzes un gāzu

maisījumi – uguns potenciāla un oksidējošo spēju noteikšana”,

izvēloties balona izejas vārstu). Ja nav pietiekamu datu šīs metodes

izmantošanai, var lietot pārbaudes metodes EN 1839 grozīto formu

(Gāzu un tvaiku sprādzienbīstamības robežu noteikšana).

Ķīmisko nestabilitāti nosaka saskaņā ar metodi, kas aprakstīta

Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļā.

Ar aprēķinu metodi, kas aprakstīta ISO 10156, nosaka tikai vai

maisījums ir uzliesmojošs vai nē. Ar šo metodi nevar noteikt

uzliesmošanas diapazonu, tādēļ nevar noteikt vai maisījums

pieder 1. vai 2. uzliesmošanas kategorijā.

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.2.4. punkts
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Uzliesmojošas gāzes ekvivalentais saturs gāzu maisījumā nosaka, izmantojot šādu formulu:

A“i = Ai x (100/(ΣAi + KiBi)), kur

A“i – attiecīgas uzliesmojošas gāzes ekvivalentais saturs, %;

Ai - attiecīgas uzliesmojošas gāzes saturs, %;

Ki - slāpekļa ekvivalences koeficients inertajām gāzēm;

Bi - attiecīgas inertas gāzes saturs, %.

Gāzu maisījums ir uzliesmojošs gaisā, ja

Σ A“i /Tci ,> 1, kur

A“i - attiecīgas uzliesmojošas gāzes ekvivalentais saturs;

Tci – attiecīgas uzliesmojošas gāzes maksimālais daudzums, kas maisījumā ar slāpekli gaisā

neuzliesmo

Gāze Ki

N2 1

CO2 1.5

Ar 0.5

He 0.5

.... .....

Slāpekļa ekvivalences koeficienta (Ki) 

vērtības nosaka saskaņā ar 1. tabulu.  

(ISO metode 10156).

Uzliesmojošas gāzes maksimālais daudzums, kas 

maisījumā ar slāpekli gaisā neuzliesmo (Tci) 
saskaņā ar 2. tabulu. (ISO metode 10156).

Gāze Tci

C2H6 7.6

H2 5.7

Ar 5.7

He 14.3

.... .....

* ja Tci vērtība nav norādīta, lieto 

zemāko uzliesmošanas 

robežvērtību. Ja tā nav noteikta, 

Tci vērtība ir viens tilpuma 

procents; 
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2. UZLIESMOJOŠAS GĀZES

Klasificēšanas kritēriji



Uzliesmojošas 

gāzes

Gāzveida viela vai gāzu maisījums

Vai tai/tam ir uzliesmošanas 

diapazons gaisā 20°C temperatūrā 

pie standarta spiediena 101.3kPa?

20°C temperatūrā pie standarta 

spiediena 101.3kPa uzliesmo, 

ja tās/tā koncentrācija gaisā ir 

13 tilpuma % vai mazākā?

2. kategorija

Nav piktogrammas, Uzmanību

Neklasificē

1. kategorija

Bīstami

Ķīmiski 

nestabilas gāzes

Uzliesmojoša gāze

Vai tā/tas ir ķīmiski nestabila(-

s) 20°C temperatūrā pie 

standarta spiediena 101.3kPa?

Vai tā/tas ir ķīmiski nestabila(-

s), kas pārsniedz 20°C un 

spiediena, kas pārsniedz 

101.3kPa?

Neklasificē kā ķīmiski nestabilu

A kat.

B kat.

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.2.1. un 2.2.2. attēls
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3. AEROSOLI

Klasificēšanas kritēriji

Aerosolus klasificē kā uzliesmojošus, ja tie satur kādu komponenti, ko

klasificē kā uzliesmojošu atbilstīgi norādītajiem kritērijiem:

šķidrumi ar uzliesmošanas punktu ≤ 93 °C;

uzliesmojošas gāzes un

uzliesmojošas cietas vielas.

1. piezīme:
Uzliesmojošas komponentes neietver piroforas, pašsasiluma vai ar ūdeni

reaģējošas vielas un maisījumus, jo tādas komponentes nekad neietilpst

aerosolu sastāvā;

2. piezīme:
Atkarībā no satura aerosoli var ietilpt citu bīstamības klašu darbības jomā, ar

attiecīgiem marķējuma elementiem.
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Aerosolus klasificē vienā no trim klases kategorijām, pamatojoties uz tā komponentēm,

ķīmisko sadegšanas siltumu un attiecīgos gadījumos – uz putu pārbaudes rezultātiem (putu

aerosoliem); aizdedzes attāluma; slēgtās telpas pārbaudi atbilstīgi Pārbaužu un kritēriju

rokasgrāmatas III daļai.
Aerosols

Vai tas satur ≤1% uzliesmojošu 

komponenšu un tā sadegšanas 

siltums < 20kJ/g?

3. kategorija

Nav 

piktogrammas

Uzmanību

Jā

1. kategorija

Bīstami

Jā

Vai tas satur ≥85% uzliesmojošu 

komponenšu un tā 

sadegšanas siltums ≥
30kJ/g?

Nē

Izsmidzināmo aerosolu vai putu 

aerosolu klasifikācija

Nē

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.3.1.a attēls

Aerosolus, kuru sastāvā 

uzliesmojošas komponentes 

ir vairāk nekā 1% vai kuru 

sadegšanas siltums ir 

vismaz 20kJ/g  - klasificē 

1.kategorijā!
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3. AEROSOLI

Klasificēšanas kritēriji



Papildu apsvērumi

Ķīmiskais sadegšanas siltums (ΔΗc ) kilodžoulos uz gramu (kJ/g) ir teorētiskā

sadegšanas siltuma (ΔΗsad) un degšanas efektivitātes, kas parasti ir zemāka par

1,0 (tipiska degšanas efektivitāte ir 0,95 jeb 95 %), reizinājums.

Kompozītam aerosola preparātam ķīmiskais sadegšanas siltums ir vienāds 

ar atsevišķo komponenšu svērto sadegšanas siltumu summu: 

]%[ )()( ic

n

i

ip ro d u ktsc HwH  

ΔΗc (produkts) - ķīmiskais sadegšanas siltums (kJ/g);

wi, % - komponentes i masas daļa produktā;

ΔΗc(i) - komponentes i īpatnējais sadegšanas siltums (kJ/g) produktā.

Datus par ķīmisko sadegšanas siltumu var atrast literatūrā, aprēķināt vai noteikt ar

pārbaužu palīdzību (sk. ASTM D 240 ar grozījumiem – Standarta testi šķidro ogļūdeņražu

degvielas sadegšanas siltuma noteikšanai ar kalorimetrisko bumbu, EN/ISO 13943 ar

grozījumiem, 86.1. līdz 86.3. punkts – Ugunsdrošība – Vārdnīca un NFPA 30B ar

grozījumiem – Aerosolu produktu ražošanas un uzglabāšanas kodekss).

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.3.4. punkts
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IZSMIDZINĀMAIS 

AEROSOLS

Vai aizdedzes attāluma pārbaudē 

aizdedzes attālums ir ≥ 75 cm?

Vai tā sadegšanas siltums ir < 20kJ/g

Nē

Vai aizdedzes attāluma pārbaudē 

aizdedzes attālums ir ≥ 15 cm?

Jā

Jā
1. kategorija

Bīstami

2. kategorija

Uzmanību

Nē

2. kategorija

Uzmanību

Jā

Vai slēgtās telpas pārbaudē:

a) Uzliesmošanas laiks ir ≤300 s/m3 

vai

b) Sadegšanas blīvums ir ≤300 g/m3?

Nē*

2. kategorija

Uzmanību

Jā

3. kategorija

Nav piktogrammas, Uzmanību

Nē

CLP regula (EK) Nr. 

1272/2008, 2.3.1.b attēls

!!! Marķējot 

jāņem vērā -

Komisijas 

Direktīva 

2013/10/ES
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PUTU 

AEROSOLS

Vai putu pārbaudē:

a) Liesmas augstums ir ≥20 cm un 

liesmas ilgums ir ≥2 s vai

b) Liesmas augstums ir ≥4 cm un 

liesmas ilgums ir ≥7 s?

Vai putu pārbaudē liesmas augstums ir 

≥4 cm un liesmas ilgums ir ≥2s?

Nē

3. kategorija

Nav piktogrammas, Uzmanību

Nē

1. kategorija

Bīstami

Jā

2. kategorija

Uzmanību

Jā

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.3.1.c attēls
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4. OKSIDĒJOŠAS GĀZES

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji

1

Jebkura gāze, kas, galvenokārt pievadot skābekli, var

izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā

gaiss.

Piezīme:

Gāzes, kuras var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā

gaiss - ir tīras gāzes vai gāzu maisījumi, kuru oksidēšanas spēja, ko nosaka,

izmantojot ISO 10156 ar grozījumiem norādīto metodi, ir lielāka par 23,5 %.

15



Lai klasificētu oksidējošu gāzi, veic pārbaudes un izmanto aprēķina metodes, kas 

aprakstītas ISO 10156 ar grozījumiem “Gāzes un gāzu maisījumi – Degšanas 

potenciāla un oksidēšanas spējas noteikšana balona vārsta atveres izvēlei. 

Oksidācijas spēju aprēķina:

xi – oksidējošas gāzes daudzums maisījumā, masas daļas; 

Ci – oksidējošas gāzes koeficents;

Kk – koeficents inertai gāzei salīdzinot ar slāpekli;

Bk – inertas gāzes daudzums maisījumā, masas daļas. 

 



 






n

i

p

k
kki

n

i
ii

BKx

Cx

OP

1 1

1

Ja OP > 0.235 => oksidējoša gāze 

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.4.4. punkts

4. OKSIDĒJOŠAS GĀZES

Klasificēšanas kritēriji
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5. GĀZES ZEM SPIEDIENA

Klasificēšanas kritēriji

Grupa Kritēriji 

Saspiesta gāze
Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir pilnīgā gāzveida stāvoklī – 50 °C

temperatūrā, tostarp visas gāzes, kuru kritiskā temperatūra ir ≤ – 50 °C.

Sašķidrināta gāze 

Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir daļēji šķidrā stāvoklī temperatūrā virs –

50 °C. Jānošķir:

i) augstspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra ir no –

50 °C līdz + 65 °C; un

ii) zemspiediena sašķidrinātā gāze: gāze, kuras kritiskā temperatūra

pārsniedz + 65 °C.

Atdzesēta 

sašķidrināta gāze

Gāze, kura iepildīšanas laikā tās zemās temperatūras dēļ tiek daļēji 

sašķidrināta. 

Izšķīdināta gāze Gāze, kura, to iepildot zem spiediena, ir izšķīdināta šķidras fāzes šķīdinātājā. 

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.5.2.1. tabula
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GĀZE

Vai gāzi glabā tvertnēs zem 200 kPa liela vai lielāka spiediena 20 °C

temperatūrā vai tā ir sašķidrināta vai sašķidrināta un atdzesēta?

Vai gāze ir izšķīdināta šķidra šķīdinātāja fāzē?

Jā

Vai gāze tās zemās temperatūras dēļ tiek daļēji sašķidrināta?

Nē

Neklasificējas kā 

zem spiediena

Nē

Izšķīdināta 

gāze
Jā

Jā

Nē Jā

Nē

Atdzesēta 

sašķidrināta

gāze

Vai tā ir gāze, kurai kritiskā temperatūra pārsniedz + 65 °C? (Zemspiediena)

Sašķidrināta

gāze

Vai tā ir gāze, kurai kritiskā temperatūra no -50 līdz + 65 °C?

Jā

(Augstspiediena)

Sašķidrināta

gāzeNē

Vai tā ir gāze, kurai kritiskā temperatūra zem -50 °C?

Jā
Saspiesta

gāze

Guidance on the Application of the CLP Criteria, Figure 2.5.4
18
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Papildu apsvērumi

Par šo gāzu grupu ir jāzina šāda informācija: 

- fizikālais stāvoklis 20 °C temperatūrā standarta atmosfēras spiedienā;

- tvaika spiediens 50 °C temperatūrā;

- kritiskā temperatūra. 

Datus var atrast literatūrā, aprēķināt vai noteikt, veicot pārbaudes. Lielākā daļa

tīro gāzu jau ir klasificētas UN RTDG paraugnoteikumos.

Kritisko temperatūru aprēķina:

xi – komponenšu daudzums, masas daļas;

Tkrit – komponenšu kritiskā temperatūra, Kelvinos. 

 

n

i
kriti

TxPKT

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.5.4. punkts
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6. UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji 

1
Uzliesmošanas punkts < 23 °C un sākotnējais vārīšanās punkts ≤ 

35 °C. 

2
Uzliesmošanas punkts < 23 °C un sākotnējais vārīšanās punkts >

35 °C. 

3 Uzliesmošanas punkts ≥23 °C un ≤60 °C

Uzliesmojošu šķidrumu klasificēšanai ir vajadzīgi dati par uzliesmošanas punktu un

sākotnējo vārīšanās punktu. Datus var noteikt, veicot testēšanu, atrast literatūrā vai

aprēķināt. Ja dati nav pieejami, uzliesmošanas punktu un sākotnējo vārīšanās punktu nosaka,

veicot testēšanu. Lai noteiktu uzliesmošanas punktu, jāizmanto slēgtā tīģeļa metode.

20
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6. UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI

Klasificēšanas kritēriji



7. UZLIESMOJOŠAS CIETAS VIELAS

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji

1

Degšanas ātruma noteikšana vielām un maisījumiem, kas nav metālu

pulveri:

a) samitrinātās zonas uguni neapstādina, un 

b) degšanas laiks < 45 sekundes vai degšanas ātrums > 2,2 mm/s.

Metālu pulveriem degšanas laiks ≤ 5 minūtes. 

2

Degšanas ātruma noteikšana vielām un maisījumiem, kas nav metālu

pulveri:

a) samitrinātā zona aptur liesmu vismaz 4 minūtes, un

b) degšanas laiks < 45 sekundes vai degšanas ātrums > 2,2 mm/s.

Metālu pulveriem degšanas laiks > 5 minūtes un ≤ 10 minūtes.

Pārbaužu metodes - UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 33.2.1. punktā.
22



8. PAŠREAĢĒJOŠAS VIELAS UN MAISĪJUMI

Klasificēšanas kritēriji

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu var klasificēt šajā klasē, ja vien nav

šādu nosacījumu:

a) tie ir sprādzienbīstami;

b) tie ir oksidējoši šķidrumi vai cietas vielas atbilstīgi, izņemot oksidējošu vielu

maisījumus, kas satur 5 % vai vairāk uzliesmojošu organisku vielu;

c) tie ir organiski peroksīdi;

d) to sadalīšanās siltums ir mazāks par 300 J/g vai

e) to pašpaātrinošā sadalīšanās temperatūra (SADT) ir lielāka par 75 °C

iepakojumiem, kuru svars ir 50 kg.

Pašreaģējošo vielu un maisījumu klasifikāciju noteicošās īpašības

nosaka eksperimentāli. Pašreaģējošo vielu vai maisījumu klasificēšanu veic

atbilstīgi A līdz H pārbaužu sērijai, kas aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju

rokasgrāmatas II daļā.
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Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas iepakotajā veidā var strauji

detonēt vai uzliesmot, definē kā A TIPA pašreaģējošu vielu.

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības

un kas iepakotajā veidā nevar strauji detonēt, nedz arī uzliesmot, bet šajā

iepakojumā var termiski eksplodēt, definē kā B TIPA pašreaģējošu vielu.

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības

un kas iepakotajā veidā nevar strauji detonēt, nedz arī uzliesmot, nedz var

šajā iepakojumā termiski eksplodēt, definē kā C TIPA pašreaģējošu vielu.

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudē

i) detonē daļēji, strauji neuzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē, vai

ii) nemaz nedetonē, uzliesmo lēni un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē, vai

iii) nemaz nedetonē, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, reaģē vidēji,

definē kā D TIPA pašreaģējošu vielu. 24

8. PAŠREAĢĒJOŠAS VIELAS UN MAISĪJUMI

Klasificēšanas kritēriji



Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz

detonē, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē,

definē kā E TIPA pašreaģējošu vielu.

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz

detonē kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai

nemaz nereaģē, kā arī uzrāda zemu sprādzienbīstamību vai neuzrāda to

nemaz, definē kā F TIPA pašreaģējošu vielu.

Jebkuru pašreaģējošu vielu vai maisījumu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz

detonē kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai

nemaz nereaģē, kā arī neuzrāda sprādzienbīstamību, ja tas ir termiski stabils

definē kā G TIPA pašreaģējošu vielu.

25

8. PAŠREAĢĒJOŠAS VIELAS UN MAISĪJUMI

Klasificēšanas kritēriji



Vai tas izplata 

detonāciju?

Vai tas var detonēt 

iesaiņotā veidā?

Vai tas var izplatīt 

uzliesmošanu?

Vai tas strauji 

uzliesmo 

iesaiņojumā?

Kā to ietekmē 

karsēšana slēgtā 

telpā?

CLP regula (EK) Nr. 

1272/2008, 2.8.1. attēls
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9. PIROFORI ŠĶIDRUMI

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji

1

Šķidrums uzliesmo 5 minūšu laikā, ja to pievieno inertam

nesējam un ja tas nonāk saskarē ar gaisu, vai arī tas ierosina

filtrpapīra uzliesmošanu vai gruzdēšanu, nonākot saskarē ar

gaisu, 5 minūšu laikā.

Piroforu šķidrumu klasificē, izmantojot pārbaudi Nr.3, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju

rokasgrāmatas III daļas 33.3.1.5. apakšsadaļā.
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10. PIROFORAS CIETAS VIELAS

Klasificēšanas kritēriji

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji 

1

Cieta viela uzliesmo 5 minūtēs, nonākot saskarē ar gaisu vai

arī tas ierosina filtrpapīra uzliesmošanu vai gruzdēšanu, 

nonākot saskarē ar gaisu 5 minūšu laikā. 

Piroforu šķidrumu klasificē, izmantojot pārbaudi Nr.2, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju

rokasgrāmatas III daļas 33.3.1.4. apakšsadaļā.
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11. PAŠSASILUMA VIELAS UN MAISĪJUMI

Klasificēšanas kritēriji

Kat. Kritēriji

1 Pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 ml mērkolbu 140 °C temperatūrā.

2

Pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 140 °C temperatūrā, un

negatīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 ml mērkolbu 140 °C temperatūrā, un

vielai vai maisījumam jābūt iepakotiem iepakojumos, kuru tilpums pārsniedz 3 m3 ;

Pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 120 °C temperatūrā

negatīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 ml mērkolbu 140 °C C temperatūrā,

un vielai vai maisījumam jābūt iepakotiem iepakojumos, kuru tilpums pārsniedz 450

litrus;

Pozitīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 100 °C temperatūrā, un

negatīvu rezultātu gūst pārbaudē, izmantojot 25 ml mērkolbu 140 °C temperatūrā.

Klasificē, izmantojot pārbaudi Nr.4, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III daļā.

29



VIELA / MAISĪJUMS

Vai pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 140°C temperatūrā, tajā notiek

bīstama pašsasilšana?

Vai pārbaudē, izmantojot 25 ml mērkolbu 140°C temperatūrā, tajā notiek

bīstama pašsasilšana?

Jā

Neklasificējas kā 

pašsasiluma viela

Nē

1.Kategorija

Bīstami

Jā

Nē

Vai tās iepakojums ir lielāks nekā 3 m3?

Jā 2.Kategorija

Uzmanību

Vai pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 120°C temperatūrā, tajā notiek

bīstama pašsasilšana?

Nē
Nē

Neklasificējas kā 

pašsasiluma viela

Jā

Vai tās iepakojums ir lielāks nekā 450 l?

Jā 2.Kategorija

Uzmanību

Nē

Vai pārbaudē, izmantojot 100 ml mērkolbu 100°C temperatūrā, tajā notiek

bīstama pašsasilšana?

2.Kategorija

Uzmanību

Nē

Neklasificējas kā pašsasiluma viela

Jā

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.11.1. tabula
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12. VIELAS UN MAISĪJUMI, KAS SASKARĒ AR ŪDENI 

IZDALA UZLIESMOJOŠAS GĀZES

Klasificēšanas kritēriji

Kat. Kritēriji

1

Jebkura viela vai maisījums, kurš apkārtējās vides temperatūrā strauji reaģē ar ūdeni

un kura izdalītajai gāzei ir tendence spontāni aizdegties, un uzliesmojošas gāzes

izdalīšanās ātrums ir vienāds ar vai lielāks par 10 litriem uz kilogramu vielas

vienas minūtes laikā.

2

Jebkura viela vai maisījums, kas apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni, un

uzliesmojošas gāzes izdalīšanās ātrums ir vienāds ar vai lielāks par 20 litriem uz

kilogramu vielas vienas stundas laikā.

3

Jebkura viela vai maisījums, kas apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni, un

uzliesmojošas gāzes izdalīšanās maksimālais ātrums ir vienāds ar vai lielāks par

1 litru uz kilogramu vielas vienas stundas laikā.

Klasificē, izmantojot pārbaudi Nr.5, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas III

daļā. 31



Papildu apsvērumi

Šai klasei NAV jāpiemēro* klasificēšanas procedūra šādos gadījumos:

a) vielas vai maisījuma ķīmiskajā struktūrā nav metālu; vai

b) pieredze ražošanā vai apstrādē rāda, ka viela vai maisījums nereaģē ar

ūdeni, piemēram, viela tiek ražota ar ūdeni vai tā tiek mazgāta ar

ūdeni; vai

c) ir zināms, ka viela vai maisījums šķīst ūdenī, veidojot stabilu maisījumu.

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.12.4.1. punkts
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13. OKSIDĒJOŠI ŠĶIDRUMI

Klasificēšanas kritēriji

Klasificēšanas kritēriji

Kat. Kritēriji 

1

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījumam ar celulozi masas attiecībā 1:1

spontāni aizdegas vai vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir mazāks par

50 % no perhlorskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 1:1)

maisījumam noteiktā.

2

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījumam ar celulozi masas attiecībā 1:1 vidējais

spiediena paaugstināšanās laiks ir mazāks par vai vienāds ar 40 % no nātrija

hlorāta ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 1:1) maisījumam noteiktā.

3

Jebkura viela vai maisījums, kura maisījumam ar celulozi masas attiecībā 1:1 vidējais

spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds ar vai mazāks par 65 % no

slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība 1:1).

Klasificē, izmantojot pārbaudi Nr.2, kas ir aprakstīta UN RTDG Pārbaužu un kritēriju

rokasgrāmatas III daļā.
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14. OKSIDĒJOŠAS CIETAS VIELAS

Klasificēšanas kritēriji

Kat. Kritēriji 

1

Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1

attiecībā uzrāda vidējo degšanas laiku mazāku par kālija bromāta un celulozes

3:2 maisījuma (pēc masas) degšanas laiku.

2

Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1

attiecībā (pēc masas) uzrāda vidējo degšanas laiku vienādu ar vai mazāku par

kālija bromāta un celulozes 2:3 maisījuma.

3

Jebkura viela vai maisījums, kas pārbaudāmā parauga – celulozes 4:1 vai 1:1

attiecībā (pēc masas) uzrāda vidējo degšanas laiku vienādu ar vai mazāku par

kālija bromāta un celulozes 3:7 maisījuma.
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Papildu apsvērumi

Organiskām vielām vai maisījumiem klasificēšanas

procedūru šai klasei nepiemēro šādos gadījumos:

a) viela vai maisījums nesatur skābekli, fluoru vai

hloru vai

b) viela vai maisījums satur skābekli, fluoru vai hloru,

un šie elementi ir ķīmiski saistīti tikai ar oglekli vai

ar ūdeņradi.

Neorganiskām vielām vai maisījumiem klasificēšanas

procedūru šai klasei nepiemēro, ja tie nesatur skābekļa

vai halogēna atomus.

CLP regula (EK) Nr. 1272/2008, 2.13.4. punkts
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Organisko peroksīdu klasifikāciju noteicošās īpašības nosaka eksperimentāli (UN

RTDG Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļā.)

Jebkuru organisko peroksīdu, kas iepakotajā veidā var ātri detonēt vai

uzliesmot, definē kā A TIPA organisko peroksīdu.

Jebkuru organisko peroksīdu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas

iepakotajā veidā ātri nedetonē, nedz arī uzliesmo, bet šajā iepakojumā var

termiski eksplodēt, definē kā B TIPA organisko peroksīdu.

Jebkuru organisko peroksīdu, kam ir sprādzienbīstamas īpašības un kas

iepakotajā veidā nevar ātri detonēt, nedz arī uzliesmot, nedz var šajā

iepakojumā termiski eksplodēt, definē kā C TIPA organisko peroksīdu.

Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudē:

a) detonē daļēji, strauji neuzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē; vai

b) nemaz nedetonē, uzliesmo lēni un, karsēts slēgtā telpā, strauji nereaģē; vai

c) nemaz nedetonē, neuzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, reaģē vidēji,

definē kā D TIPA organisko peroksīdu.

15. ORGANISKIE PEROKSĪDI

Klasificēšanas kritēriji
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Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē,

nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai nemaz nereaģē, definē

kā E TIPA organisko peroksīdu.

Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē

kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai

nemaz nereaģē, kā arī uzrāda zemu sprādzienbīstamību vai neuzrāda to

nemaz, definē kā F TIPA organisko peroksīdu.

Jebkuru organisko peroksīdu, kas laboratorijas pārbaudēs nedz detonē

kavitācijas stāvoklī, nedz uzliesmo un, karsēts slēgtā telpā, maz vai

nemaz nereaģē, kā arī neuzrāda sprādzienbīstamību, definē kā G TIPA

organisko peroksīdu.
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Vai tas izplata 

detonāciju?

Vai tas var detonēt 

iesainotā veidā?

Vai tas var izplatīt 

uzliesmošanu?

Vai tas strauji 

uzliesmo 

iesaiņojumā?

Kā to ietekmē 

karsēšana slēgtā 

telpā?

CLP regula (EK) Nr. 

1272/2008, 2.15.1. attēls
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16. MATERIĀLI, KAS IR KODĪGI METĀLIEM

Klasificēšanas kritēriji

Klasificēšanas kritēriji

Kategorija Kritēriji 

1
Korozijas ātrums uz tērauda vai alumīnija virsmām pārsniedz 6,25 mm

gadā pārbaudes temperatūrā 55 °C, pārbaudot uz abiem materiāliem.
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Paldies par uzmanību!

Līga Rubene

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa

REACH, CLP un Biocīdu palīdzības dienests

Maskavas iela 165,

Rīga, LV-1019,

Telefons: +371 67032027

http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/kimiskas-vielas?id=1024&nid=370

reach@lvgmc.lv

biocides@lvgmc.lv

http://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas/kimiskas-vielas?id=1024&nid=370
mailto:reach@lvgmc.lv
mailto:biocides@lvgmc.lv

