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LISÄYS III

A. Kokeet luokkien 3, 6.1 ja 8 palaville nesteille

Leimahduspisteen määrityskoe

1300 (1) Leimahduspiste on määritettävä käyttäen yhtä seuraavan tyyppisistä laitteista:

a) Abel
b) Abel-Pensky
c) Tag
d) Pensky-Martens
e) Standardin ISO 3679:1983 tai 3680:1983 mukaista laitetta.

(2) Maalien, kumien ja muiden samanlaisten viskoosisten liuottimia sisältävien tuotteiden
leimahduspisteen määrittämiseen on käytettävä vain viskoosisten nesteiden
leimahduspisteen määrittämiseen soveltuvia laitteita ja koemenetelmiä seuraavien
standardien mukaisesti:

a) Kansainvälinen standardi ISO 3679:1983;
b) Kansainvälinen standardi ISO 3680:1983;
c) Kansainvälinen standardi ISO 1523:1983;
d) Saksalainen standardi DIN 53213:1978, Osa 1

1301 (1) Koemenetelmän tulee olla joko tasapainomenetelmän mukainen tai ei-tasapaino-
menetelmän mukainen:

(2) Tasapainomenetelmän mukainen koemenetelmä, ks.

a) Kansainvälinen standardi ISO 1516:1981;
b) Kansainvälinen standardi ISO 3680:1983;
c) Kansainvälinen standardi ISO 1523:1983;
d) Kansainvälinen standardi ISO 3679:1983

(3) Ei-tasapainomenetelmän mukainen koemenetelmä:

a) Abel-laitteelle, ks.

(i) Brittiläinen standardi BS 2000, Osa 170: 1995;
(ii) Ranskalainen standardi NF MO7-011:1988;
(iii) Ranskalainen standardi NF T66-009:1969 

b) Abel-Pensky-laitteelle, ks.

(i) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 1: 1974
(lämpötilavälille 5 EC - 65 EC);

(ii) Saksalainen standardi DIN 51755, Osa 2: 1978
(lämpötiloille alle 5 EC);

(iii) Ranskalainen standardi NF MO7-036:1984 

c) Tag-laitteelle, ks. amerikkalainen standardi ASTM D 56:1993

d) Pensky-Martens-laitteelle, ks.

(i) Kansainvälinen standardi ISO 2719:1988;
(ii) Eurooppalainen standardi EN 22719 kaikissa kansallisissa muo-

doissaan (esim. BS 2000, osa 404/EN 22719):1994;
(iii) Amerikkalainen standardi ASTM D 93:1994;
(iv) Institute of Petroleum'n standardi IP 34:1988
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(4) Kohtien (2) ja (3) koemenetelmiä saa käyttää vain leimahduspistevälille, joka on
ilmoitettu kussakin menetelmässä. Aineen ja näytepitimen välinen kemiallisen reaktion
mahdollisuus on otettava huomioon valittaessa käytettävää menetelmää. Laitteisto tulee
asettaa vedottomaan paikkaan, vaarantamatta kuitenkaan työturvallisuutta. Turvallisuuden
takia on orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille tai myrkyllisille aineille
käytettävä pienille ainemäärille (noin 2 ml) tarkoitettua menetelmää.

(5) Jos kohdan (3) mukaisesti ei-tasapainomenetelmällä määritetyn leimahduspisteen on
todettu olevan 23 ± 2 EC tai 61 ± 2 EC, leimahduspiste on varmistettava kullekin
lämpötilavälille tasapainomenetelmällä kohdan (2) mukaisesti.

1302 Jos palavan nesteen luokittelu on kiistanalainen, hyväksytään lähettäjän ehdottama
aineluettelon kohtanumero, ellei leimahduspisteen tarkistuskokeen tulos poikkea yli 2 EC
reunanumerossa 301 annetuista raja-arvoista (23 EC ja 61 EC). Jos ero on yli 2 EC, on
suoritettava toinen tarkistuskoe, ja alin tarkistuskokeessa saatu luku on otettava aineen
leimahduspisteeksi.

Peroksidipitoisuuden määrityskoe

1303 Nesteen peroksidipitoisuuden määrittämiseksi menetelmä on seuraava:

Erlenmeyer-pulloon laitetaan määrä p (noin 5 g, punnittuna 0,01 tarkkuudella) titrattavaa
nestettä; lisätään 20 cm  etikkahapon anhydridiä ja noin 1 g jauhettua kiinteää kaliumjo-3

didia; pulloa ravistellaan ja 10 minuutin kuluttua sitä lämmitetään 3 minuuttissa noin 60 EC
lämpötilaan. Pullon jäähdyttyä 5 minuuttia siihen lisätään 25 cm  vettä. Tämän jälkeen3

pullon annetaan seistä puoli tuntia, jonka jälkeen vapautunut jodi titrataan natriumtiosulfaa-
tin 0,1-normaalisella liuoksella indikaattoria lisäämättä: värin täydellinen häviäminen
osoittaa reaktion loppumista. Jos n on vaadittavan tiosulfaattiliuoksen cm -määrä, saadaan3

näytteessä olevan peroksidin pitoisuus (laskettuna H O :na) prosentteina kaavasta        17n.2 2

100p
Palavuuden määrityskoe

1304 (1) Jäjempänä kuvatun menetelmän avulla määritetään koeolosuhteissa kuumennetun ja
ulkopuoliselle liekille standardoidulla tavalla altistetun aineen syttyvyys.

(2) Menetelmän periaate:  metalliharkko, jossa on kovera syvennys (näytesyvennys)
kuumennetaan määrättyyn lämpötilaan. Määrätty määrä testattavaa ainetta siirretään
syvennykseen ja huomioidaan aineen kyky ylläpitää palamista sen jälkeen, kun siihen on
viety ja siitä on poistettu standardiliekki määrätyissä olosuhteissa.

(3) Laitteisto:  syttyvyyskoelaite, joka koostuu alumiiniseosharkosta tai jostain muusta
korroosionkestävästä, lämpöä hyvin johtavasta metallista. Harkossa on kovera syvennys ja
porattu tasku lämpömittaria varten. Harkkoon on kiinnitetty kääntönivelellä pieni
kaasupoltin. Kaasupolttimen kahva ja kaasuntuloaukko voidaan kiinnittää siihen mihin
tahansa sopivaan kulmaan. Soveltuva laitteisto on kuvassa 1 ja olennaiset mitat kuvissa 1
ja 2.

Kokeessa tarvitaan seuraavia välineitä:

a) Mitta, jolla tarkistetaan, että kaasupolttimen keskiosa on 2,2 mm korkeudella
näytesyvennyksen yläosasta mitattuna (ks. kuva 1);



N:o 737 2475

b) Lämpömittari, lasinen elohopeamittari, jota voidaan käyttää vaakasuorassa
asennossa ja jonka mittaherkkyys on vähintään 1 mm/EC tai muu vastaavan
herkkyyden omaava mittalaite, jonka asteikkoa on mahdollista lukea 0,5 EC:n
välein. Lämpömittarin kuulan on oltava lämpöäjohtavan termoplastisen yhdisteen
ympäroimä, kun lämpömittari on paikoillaan harkossa;

c) Keittolevy, jossa on lämpötilansäätölaite. (Muita laitteita, joissa on sopiva
lämpötilansäätömahdollisuus, voidaan myös käyttää metalliharkon kuumentami-
seen);

d) Sekuntikello, tai muu sopiva ajanottoväline;

e) Ruisku, jolla voidaan annostella 2 ml, ±0,1 ml:n tarkkuudella; ja

f) Polttoainelähde, butaanitestipolttoaine. 

(4) Näytteenotto:  Näytteen on edustettava testattavaa ainetta, ja se on toimitettava ja
säilytettävä tiukasti suljetussa astiassa ennen koetta. Koska haihtuvia ainesosia voi hävitä,
näytettä on käsiteltävä mahdollisimman vähän sen homogeenisuuden takaamiseksi.  Jokaisen
testiannoksen ottamisen jälkeen on näyteastia välittömästi suljettava tiukasti, jotta haihtuvia
ainesosasia ei häviä astiasta; jos astia on ollut epätäydellisesti suljettuna, on otettava
kokonaan uusi näyte.

(5) Koemenetelmä:  Määrittäminen suoritetaan kolmesti.

VAROITUS - Koetta ei saa suorittaa pienessä suljetussa tilassa.

a) On tärkeää, että laite sijoitetaan täysin vedottomaan (ks. varoitusta) paikkaan,
jossa ei saa olla voimakasta valaistusta, jotta voidaan havaita kipinä, liekki tms.

b) Metalliharkko asetetaan keittolevylle tai metalliharkkoa kuumennetaan muulla
sopivalla tavalla niin, että sen lämpötila, harkossa olevan lämpömittarin avulla
seurattuna pysyy määrätyssä lämpötilassa ± 1 EC:n tarkkuudella. Koelämpötila on
60,5/75 EC [ks. kohta h)]. Barometrisen paineen erotessa vakioilmanpaineesta
(101,3 kPa) on tätä lämpötilaa korjattava joko nostamalla koelämpötilaa
korkeammassa paineessa, tai laskemalla koelämpötilaa alemmassa paineessa 1 EC
jokaista 4 kPa:n eroa kohden. Metalliharkon yläosan on oltava täysin vaakasuoras-
sa. On tarkistettava mittaamalla, että kaasupoltin on 2,2 mm näytesyvennyksen
yläosan yläpuolella koeasennossa ollessaan.

c) Testipolttoaineena käytettävä butaani sytytetään polttimen ollessa käännettynä pois
koeasennosta (ts. "pois"-asennossa, ei näytesyvennyksen päällä). Liekin koko on
säädettävä 8 mm - 9 mm korkuiseksi ja noin 5 mm levyiseksi.

d) Näyteastiasta otetaan ruiskulla vähintään 2 ml näytettä, josta siirretään nopeasti
2 ml ± 0,1 ml syttyvyyskoelaitteen näytesyvennykseen, ja ajanottolaite 

käynnistetään välittömästi tämän jälkeen.

e) 60 s kuumennusajan jälkeen näytteen voidaan ajatella saavuttaneen tasapaino-
lämpötilansa, ja ellei testattava näyte ole syttynyt, käännetään testiliekki 
koeasentoon nestettä sisältävän syvennyksen ylle. Liekkiä pidetään tässä asennossa
15 s,  jonka jälkeen se siirretään "pois"-asentoon näytteen käyttäytymistä koko ajan
huomioiden. Testiliekin täytyy palaa koko kokeen ajan.
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f) Joka koetta suoritettaessa huomioidaan ja kirjataan seuraavat seikat:

(i) syttyykö näyte ja palaako tai leimahtaako se ennen testiliekin
koeasentoon siirtämistä vai ei;

(ii) syttyykö näyte testiliekin ollessa koeasennossa, ja jos näin tapahtuu,
kauanko palaminen jatkuu testiliekin "pois"-asentoon siirtämisen
jälkeen.

g) Jos kohdan (6) tarkoittamaa palamista ei havaita, toistetaan koko koemenetelmä
uusilla näytteillä, mutta käyttäen 30 s:n kuumennusaikaa.

h) Jos kohdan (6) tarkoittamaa palamista ei havaita koelämpötilan ollessa 60,5 EC,
toistetaan koko koemenetelmä uusilla näytteillä, mutta 75 EC:n koelämpötilassa.

(6) Huomioiden tulkinta

Aineen katsotaan palamista ylläpitäväksi, jos jommalla kummalla kuumennusajalla
havaitaan ainakin yhdessä näytteessä yksi seuraavista reaktioista:

a) näyte syttyy ja jatkaa palamista testiliekin ollessa "pois"-asennossa;

b) näyte syttyy pidettäessä testiliekkiä testiasennossa 15 s, ja palaa kauemmin kuin
15 s sen jälkeen, kun liekki on palautettu "pois"-asentoon;

Lyhytaikaista leimahtamista ei saa tulkita palamisen ylläpitämiseksi. 
Tavallisesti 15 s kuluttua palaminen joko selvästi sammuu tai jatkuu. 
Epäselvissä tapauksissa aine on tulkittava palamista ylläpitäväksi;

c) aineiden ei katsota olevan palamista ylläpitäviä, jos niiden standardin ISO
2592:1973 mukainen leimahduspiste on yli 100 EC tai jos ne ovat veteen se-
koittuvia liuoksia, joiden vesipitoisuus on yli 90 massa-%.
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Palavien nesteiden palavuuden määrityslaitteen rakenne ja mitat.

Mitat millimetreinä

Kuva 1. Palavuuden määrityslaitteisto

Kuva 2. Testikaasupoltin ja liekki
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1305-
1309

B. Juoksevuuden määrityskoe

1310 Luokan 3 nestemäisten tai viskoosisten aineiden ja seosten ja luokan 4.1 pastamaisten
aineiden juoksevuuden määrittämiseksi on käytettävä seuraavaa koemenetelmää.

a) Koelaitteisto

Standardin ISO 2137:1985 mukainen kaupallinen penetrometri, jonka ohjaustanko on
47,5 g ± 0,05 g; duralumiininen reikälevy, jonka reiät ovat kartionmuotoiset ja jonka
massa on 102,5 g ± 0,05 g (ks. kuva 3); penetraatioastia, jonka sisähalkaisija on   72
mm - 80 mm, näytttä varten.

b) Koemenetelmä

Näyte kaadetaan penetraatioastiaan vähintään puoli tuntia ennen mittausta. Astia
suljetaan hermeettisesti ja sen annetaan seistä mittaukseen asti. Hermeettisesti
suljetussa penetraatioastiassa oleva näyte kuumennetaan lämpötilaan 35 EC ± 0,5 EC
ja laitetaan penetrometripöydälle juuri ennen mittausta (enintään 2 minuuttia ennen).
Sen jälkeen viedään reikälevyn S-kohta kosketuksiin nesteen pinnan kanssa ja
tunkeuma-aste mitataan.

c) Koetulosten arviointi

Aine ei ole luokan 3 vaan näiden määräysten luokan 4.1 määräysten alainen, jos sen
jälkeen, kun keskus S on tuotu kosketukseen näytteen pinnan kanssa, mitan asteikon
ilmoittama tunkeuma on:

(i) 5 s ± 0,1 s kuormitusajan jälkeen pienempi kuin 15,0 mm ± 0,3 mm;
tai

(ii) 5 s ± 0,1 s kuormitusajan jälkeen suurempi kuin 15,0 mm ± 0,3 mm,
mutta lisätunkeuma 55 s ± 0,5 s lisäajan jälkeen on pienempi kuin 5,0
mm ± 0,5 mm.

Huom. Siinä tapauksessa,  et tä näytteellä on juoksevuuspiste,  on usein mahdotonta saada aikaan
vakaata pintatasoa penetraatioastiassa eikä tästä johtuen myöskään saada tyydyttäviä alkumit-
tausolosuhteita kohdan S kontaktille.  Lisäksi  joidenkin näytteiden kohdalla reikälevyn tunkeuma voi
aiheuttaa pinnan elastisen muotoutumisen ja aikaansaada ensimmäisten sekuntien aikana suuremman
tunkeuman.  Kaikissa näissä tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista suorit taa edellä olevan
kohdan b) mukainen arviointi .

1311-
1319
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Kuva 3. Penetrometri
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C. Kokeet, joilla määritetään aineiden myrkyllisyys ympäristölle, pysyvyys ja
kertyminen vesiympäristössä aineen luokittelemiseksi luokkaan 9.
Huom.   Käytettyjen koemenetelmien on oltava the Organization for Economic Cooperation and
Development (Taloudell isen yhteistyön ja kehityksen järjestö) (OECD) ja Euroopan yhteisön (EC)
hyväksymiä. Jos käytetään muita menetelmiä,  on niiden oltava kansainvälisesti  hyväksyttyjä ja
verrattavissa OECD/EC kokeisi in ja niiden lähteet  on mainit tava koepöytäkirjassa.

1320 Akuutti myrkyllisyys kalalle

Tarkoituksena on määrittää pitoisuustaso, joka aiheuttaa 50 % kuolleisuuden koe-eläimissä;
tämä on (LC ) arvo, joka tarkoittaa aineen sitä pitoisuutta vedessä, joka aiheuttaa 50 %50

kuolleisuuden koeryhmänä olevissa kaloissa vähintään 96 tunnin jatkuvan koeajan aikana.
Soveltuvia kalatyyppejä ovat seuraavat: seeprakala (Brachydanio rerio), isopäinen mutu
(Pimephales promelas) ja kirjolohi (Oncorhynchus mykiss).

Kalat altistetaan aineelle, jota lisätään veteen vaihtelevina pitoisuuksina (+1 kontrolli).
Havainnot kirjataan vähintään 24 tunnin välein.  96 tunnin pituisen vaikutusajan jälkeen, ja
mikäli mahdollista jokaisen havainnoinnin aikana, lasketaan pitoisuus, joka aiheuttaaa 50
% kuolleisuuden kaloissa. Määritetään myös suurin 96 tunnin pituinen vaikutukseton
pitoisuus (NOEC). 

1321 Akuutti myrkyllisyys daphnialle

Tarkoituksena on määrittää vedessä olevan aineen vaikuttava pitoisuustaso, joka tekee 50
% daphnioista uimakyvyttömiä (EC ).  Soveltuvat koeorganismit ovat daphnia magna ja50

daphnia pulex.  Daphniat altistetaan 48 tunniksi koeaineelle, jota lisätään veteen
vaihtelevina pitoisuuksina.  Määritetään suurin 48 tunnin pituinen vaikutukseton pitoisuus
(NOEC).

1322 Levien kasvun estäminen

Tarkoituksena on määrittää kemikaalin vaikutus levien kasvuun standardiolosuhteissa.
Levien biomassan muutosta ja kasvunopeutta samoissa olosuhteissa, mutta ilman
testikemikaalia, verrataan 72 tunnin ajan. Tulokset ilmoitetaan vaikuttavana pitoisuutena,
IC , joka alentaa levien kasvunopeutta 50 %, sekä myös biomassan muodostumisena,50r
IC .50b

1323 Kokeet nopean biologisen hajoavuuden määrittämiseksi

Tarkoituksena on määrittää aerobisissa standardiolosuhteissa tapahtuvan biologisen
hajoavuuden aste. Koeainetta lisätään vähäisinä pitoisuuksina aerobisia bakteereita
sisältävään ravinneliuokseen. Käytetyn koemenetelmän mukaista parametria määrittäen
seurataan hajoamisen etenemistä 28 päivän ajan. Useita toisiaan vastaavia koemenetelmiä
on käytössä. Parametreihin kuuluvat liuenneen orgaanisen hiilen väheneminen (DOC),
hiilidioksidin (CO ) kehittyminen tai hapen (O ) loppuminen.2     2

Aineen katsotaan olevan biologisesti nopeasti hajoavaa, mikäli enintään seuraavat kriteerit
ovat täyttyneet enintään 28 päivässä - 10 päivän sisällä siitä, kun hajoaminen ensin saavuttaa
10 %:

DOC-väheneminen: 70 %
CO -tuotto on 60 % teoreettisesta CO -tuotosta2     2

O -väheneminen 60 % teoreettisesta O -vaatimuksesta2    2

Koetta voidaan jatkaa yli 28 päivää, mikäli yllämainitut kriteerit eivät ole täyttyneet, mutta
tämä tulos ilmoittaa aineen luontaisen biologisen hajoavuuden. Luokitustarkoituksiin
vaaditaan normaalisti "nopeasti" tulos.
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Mikäli saatavilla on vain COD- ja BOD5-tiedot, aineen katsotaan olevan nopeasti
biologisesti hajoava, jos:  

BOD (biokemiallinen hapenkulutus) määritellään aineen tietyn liuostilavuuden vaatimaksi
liuonneen hapen massaksi, joka vaaditaan määrättyjen olosuhteiden alaisena tapahtuvaan
biokemialliseen hapettumiseen. Tulos ilmoitetaan grammoina BOD per gramma koeainetta.
Normaali koeaika on viisi päivää käyttäen kansallista standardoitua koemenetelmää.

COD (kemiallinen hapenkulutus) on aineen hapettumiskyvyn mitta, ilmoitettuna hapettavan
reagenssin vastaavana hapen määränä, jonka aine käyttää määrätyissä laboratorio-
olosuhteissa. Tulokset ilmoitetaan grammoina COD per gramma ainetta. Kansallista
standardimenetelmää voidaan käyttää.

1324 Kokeet biologisen kertymistaipumuksen määrittämiseksi

(1) Tarkoituksena on määrittää biologisen kertymisen taipumus joko liuoksessa olevan
aineen pitoisuuden (c) tasapainotilan suhteena veteen tai biologisena pitoisuuskertoimena
(BCF). 

(2) Liuoksena olevan aineen pitoisuuden (c) tasapainotilan suhde veteen ilmoitetaan
normaalisti log -arvona.  Liuottimen ja veden sekoittuvuuden on oltava häviävän pieni eikä10

aine saa ionisoitua vedessä. Normaalisti käytetty liuotin on n-oktanoli.

n-Oktanolille ja vedelle yhtälö on:

log P  = log  [c /c ]ow  10 o w

jossa P  on jakautumiskerroin, joka on saatu jakamalla n-oktanolissa olevan aineenow

pitoisuus (c ) vedessä olevan aineen pitoisuudella (C ).  Jos  logP  $ 3,0  niin aineella ono      w     ow

biologinen kertymistaipumus.

(3) Biologinen pitoisuuskerroin (BCF) määritellään koekaloissa olevan koeaineen
pitoisuuden (c ) suhteena koevedessä olevaan pitoisuuteen (c ) jatkuvuustilassa:f      w

BCF = (c ) / (c ).f   w

Kokeen periaatteena on altistaa kalat vedessä olevan koeaineen liuokselle tai dispersiolle
tunnetuilla pitoisuuksilla. Koeaineiden ominaisuuksien mukaan valittu koemenetelmä voi
sisältää jatkuvavirtauksisia, staattisia tai puolistaattisia menetelmiä. Kalat altistetaan
koeaineille tietyksi ajaksi, jonka jälkeen seuraa ilman lisäaltistusta oleva ajanjakso.
Jälkimmäisen ajanjakson aikana suoritetaan mittauksia vedessä olevan koeaineen
lisääntymisnopeudesta (ts. puhdistamiserityksen nopeus).

[Yksityiskohtaiset tiedot eri koemenetelmistä ja BFC-laskentamenetelmästä on julkaisussa
OECD Guidelines for Testing of Chemicals (Ohjeet kemikaalien testaukselle), menetelmät
305A - 305E, 12 toukokuu 1981].

(4) Aineella voi olla log P   suurempi kuin 3 ja BCF pienempi kuin 100, joka merkitseeow

pientä biologista keräytymistaipumusta tai sen puuttumista. Kiistatilanteissa BCF-arvo on
merkitsevämpi kuin log P , kuten reunanumeron 1326 vuokaaviossa esitetään.ow

1325 Kriteerit

Aineen voidaan katsoa olevan vesiympäristöä saastuttava, mikäli yksi seuraavista
kriteereistä täyttyy:
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Alin 96-tunnin LC -arvo kaloille, 48-tunnin EC -arvo daphnioille tai 72-tunnin IC -arvo50    50     50

leville
    - on pienempi tai yhtäsuuri kuin 1 mg/l;
    - on suurempi kuin 1 mg/l mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 mg/l ja aine ei ole

biologisesti hajoavaa;
    - on suurempi kuin 1 mg/l mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 mg/l, ja log P  onow

suurempi tai yhtäsuuri kuin 3,0 (ellei kokeellisesti määritetty BCF ole pienempi tai
yhtäsuuri kuin 100).

1326 Käytettävä menetelmä

Akuutin myrkyllisyyden määritys
kalalle, daphnialle tai levälle

Kyllä
LC * # 1 mg/L50

Ei

LC * # 10 mg/L50

Ei

Ei

Kyllä

Aine nopeasti
hajoava

Kyllä

Log P  $ 3,0 (paitsi jos kokeelli-OW

sesti määritetty BCF # 100)

Ei

Kyllä

Vesistöä saastuttava Ei vesistöä saastuttava

* Pienin seuraavista arvoista: 96-tunnin LC , 48-tunnin EC  tai 72-tunnin IC50   50   50

  BCF = biologinen pitoisuuskerroin.
1327 -
1399
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LISÄYS IV

Varattu

1400 -
1499


