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LISA 1 

SDS EKSPOSITSIOONI STSENAARIUM (ES) NAATRIUMHÜDROKSIID 
 

1. EKSPOSITSIOONI HINNANG 
Ekspositsiooni stsenaariumid on jaotatud neljaks peamiseks stsenaariumiks: 

• Vedela NaOH tootmine 

• Tahke NaOH tootmine 

• Tööstuslik ja professionaalne NaOH kasutamine 

• Tarbija poolne NaOH kasutamine  

Ülevaade ekspositsiooni stsenaariumitest ja aine elutsükli ulatusest on antud 1. tabelis. Ekspositsiooni hinnang 

baseerub peamiselt EU RAR [Euroopa Liidu riskihinnangu raport] NaOH ekspositsiooni hinnangul (2007). 

RARi (2007) ja informatsiooni, mis selle koostamise ajal koguti, kasutati selle toimiku alusena. Kui uut 

informatsiooni oli saadaval, lisati see toimikule.  

Table 1. Ekspositsioonistsenaariumite ülevaade ja aine elutsükli ülevaade  

Number ja pealkiri 

 

Tootmine Ettevalmistuste 

tegemine 

Tööstuslik 

ja/või laialt 

levinud kasutus 

Tarbija 

kasutus 

Toote 

kasutus-

iga 

Jäätme-

staadium 

ES1: Vedela NaOH tootmine X      

ES2: Tahke NaOH tootmine X      

ES3: Tööstuslik ja professionaalne 

NaOH kasutamine 

 X X    

ES4: Tarbija NaOH kasutamine    X   

Märge juhusliku ekspositsiooni kohta 

Kuna juhuslik ekspositsioon on tavaliselt EL keemilise ohutuse hinnangust välja jäetud ning juhuslikku 

ekspositsiooni võetakse arvesse EU RARis (2007; lõik 4.1.1.3.2, leheküljed 59-62), ei hinnata selles toimikus 

täiendavalt juhuslikku ekspositsiooni. Samas on tarbijate riskihaldamise abinõud, mis on ära toodud NaOH 

riski vähendamise strateegias (EU RRS, 2008), toimikusse lisatud.  

 

1.1 Ekspositsiooni stsenaarium 1: vedela NaOH tootmine 
EU RARis (2007) sisalduv tootmiskohtade kutsealase ekspositsiooni kohta käiv informatsioon koguti 

küsimustiku abil, mille töötas välja Euro Chlor koostöös Rapporteur Member State’iga. Selles küsimustikus 

uuriti järgnevaid teemasid: toodete tüübid (tahke/vedel), tööliste arv, ekspositsiooni hinnang sõltuvalt 

tööülesannetest, ekspositsiooni mõõtmed ja juhuslik ekspositsioon. Euro Chlor saatis need küsimustikud 97% 

Euroopa kloori tootmise ettevõttele (kokku 86). 36 ettevõtet (42%) vastas küsimustikule ja need andmete 

põhjal koostati detailne aruanne (Euro Chlor, 2004c).  

1.1.1 Ekspositsiooni stsenaarium 

1.1.1.1 Ekspositsiooni stsenaariumi lühikirjeldus 
SU 3, 8: Suurte koguste tootmine, suuremahulised ained 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: kasutatakse (kinnises) pidevas või doseeritud protsessis ilma ekspositsiooni 

tõenäosuseta või juhul, kui võimalus ekspositsiooniks on olemas (tööstuslik seade), kaasa arvatud laadimine, 

tühjendamine, proovivõtt ja hooldus. 

PC ja AC kehti sellele ESile. 

1.1.1.2 Ekspositsiooni stenaariumis hõlmatud tegevuste ja protsesside kirjeldus  
Tööstuslikult toodetakse NaOH-d elektrolüüsi teel. Soolalahus, mis on valmistatud naatriumkloriidist, kas 

elavhõbedakambris, diafragmakambris või membraan-kambris. Kaasproduktideks on kloor ja vesinik. 

Elavõbedakambris toimuvas reaktsioonis moodustub naatriumamalgaam. Amalgaam saadetakse lagundajasse, 

kus see reageerib veega, moodustades vedela NaOH, vesiniku ja vaba elavhõbeda. Vaba elavhõbe viiakse 

elektrolüüsikambrisse tagasi. Moodustunud NaOH lahus ladustatakse seejärel 50% lahusena 

säilitustsisternides. Seda lahust tarnitakse paakautodes, tsisternvagunites või praamidega. Membraani-meetodil 

tekib kambris umbes 30%-line lahus. Seejärel saadetakse lahus aurustitesse, mis kontsenteerivad selle 50%-

liseks, eemaldades sellest vajaliku koguse vett. Saadud NaOH lahust ladustatakse enne tarnimist 

säilitustsisternides. Diafragma-meetod sarnaneb membraani meetodile, välja arvatud see, et kambris tekkiv 

lahus on ainult 10-12%-line. Seega on vajalik lisaaurustamine, et saavutada 50%-line kaubanduslik 
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kontsentratsioon. NaOH veevabasid vorme saadakse 50%-lise NaOH edasisel kontsentreerimisel.  

1.1.1.3 Tootmistingimused 
Töötaja poolt kasutatav kogus erines sõltuvalt tegevusest. EU RAR-is (2007) prooviks võetud proovide 

kogused varieerusid 0,1-st 15 liitrini. Suurimate kogustega oli vastused “15”, “2,2”, “2”, “3x1” ja “mõni liiter 

päevas.” Ülejäänud vastajad vastasid, et prooviks võeti 1 kg-st väiksem kogus.  

Selle ekspositsioni stsenaariumi kestvuseks on arvestatud täispikk vahetus (8 t päevas), 200 päeva aastas. 

Proovi võtmiseks varieerus “tööülesande pikkus minutites ühes päevas” 1-st 600 minutini ja keskmine kestvus 

oli 71 minutit.  

Sellest küsimustikust ja EU RARist (2007) võib järeldada, et peaaegu kõik tootmiskohad toodavad umbes 

50% kontsentratsiooniga vedelat NaOH-d. 36% tootmiskohtadest  toodetakse ka teisi vedelaid tooteid (10 kuni 

75%), mille kontsentratsioon on üldiselt madalam kui 50%.  

1.1.1.4 Riskihaldusmeetmed 

1.1.1.4.1 Töötajatega seotud riskihaldusmeetmed 
Töötajatega seotud riskihaldusmeetmed on kokku võetud tabelis 2. Meetmed, mis on vajalikud või 

kohustuslikud on eristatud meetmetest, mis viitavad heale tavale.  

Kuna naatriumhüdroksiid on söövitav, peaks inimese tervist puudutavad riskihaldusmeetmed keskenduma ainega 

otsese kontakti vältimisele. Sellel põhjusel peaks tööstuslikul ja professionaalsesel naatriumhüdroksiidi 

kasutamisel kasutama automatiseeritud ja kinniseid süsteeme. Hingamisteede kaitse on vajalik, kui võib 

moodustuda naatriumhüdroksiidi aerosool. Söövitavate omaduste tõttu on vajalik naha ja silmade sobilik kaitse.  

Table 2. Töötajatega seotud riskihaldusmeetmed 

Informatsiooni tüüp Andmete väli Seletus 

Piirangud ja vajalik hea 

tööpraktika 

Hea praktika: kus sobilik, manuaalsete protsesside 

asendamine automaatsete ja/või kinniste 

protsessidega. See väldiks ärritavaid udusid ja neist 

potensiaalseid tulenevaid pritsmeid (EU RRS, 2008): 

• Kasuta kinniseid süsteeme või avatud 

konteinerite katmist (nt katted) (hea praktika) 

• Transpordi läbi torude, tehniline tsisternide 

täitmine/tühjendamine automaatsete 

süsteemidega (imipumbad jne) (hea praktika)  

• Lapiktangide ja pikkade käepidemetaga 

haardetangide kasutamine käsitsi tehtaval tööl, 

“et vältida otsest kontakti ja ekspositsiooni 

läbi pritsmete (üle pea küünitades töötamine ei 

ole lubatud)” (hea praktika)  

Olukord EU RAR (2007) ajal: 

kokkupuutealad olid üldiselt 

“poolsuletud” (18 kohta). 

Ülejäänud juhtudel olid 

kokkupuutealad “avatud” (6 

kohta) või “täiesti suletud” (9 

kohta).  

Lokaalne 

väljatõmbeventilatsioon 

vajalik ja hea töö 

praktika  

Lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole vajalik 

aga on hea praktika.  

Et parandada tööpiirkonna õhu 

kvaliteeti ja ära hoida 

potentsiaalset hingamisteede 

ärritust.  

Olukord EU RAR (2007) ajal: 

Ainult viiel ettevõttel oli 

“lokaalne väljatõmbeventilatsioon”. 

Üldventilatsioon Üldventilatsioon on hea praktika kui lokaalset 

väljatõmbeventilatsiooni ei ole.  

Et parandada tööpiirkonna õhu 

kvaliteeti ja ära hoida 

potentsiaalset hingamisteede 

ärritust. 

Olukord EU RAR (2007) ajal: 

Üldventilatsioon oli olemas 26 

ettevõttes, kuid viiel ettevõttel ei 

olnud proovivõtmise ajal 

“üldventilatsiooni.” Neljas 

kohas ei olnud ei 

“üldventilatsiooni” ega 

“väljatõmbeventilatsiooni.”   
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Informatsiooni tüüp Andmete väli Seletus 

Isiklik kaitsevarustus 

(IKV) vajalik tavalistel 

töötingimustel  

• Hingamisteede kaitsmine: Tolmu või aerosooli 

tekkimisel kasutage sobiva filtriga hingamisteede 

kaitsevarustust (P2) (nõutud) 

• Käte kaitsmine: vee- ja keemiakindlad 

kaitsekindad (nõutud)  

o materjal: butüül-kumm, PVC, loodulikust 

lateksist sisekattega polükloropreen, 

materjali paksus: 0,5 mm, läbitungimisaeg: 

> 480 min  

o materjal: nitriilkumm, fluoritud kumm, 

materjali paksus: 0,35-0,4 mm, 

läbitungimisaeg: > 480 min 

• Silmade kaitsmine: peab kandma 

keemiakindlaid kaitseprille. Kui pritsmete 

tekkimine on tõenäoline, kanna tihedalt liibuvaid 

kaitseprille, näomaski (nõutud)  

• Kandke sobivat kaitseriietust, põllesid, maski ja 

ülikondasid, kui pritsmete tekkimine on 

tõenäoline, kandke kummist või plastist saapaid 

(nõutud)  

Olukord EU RAR (2007) ajal: 

peaaegu kõikidel juhtudel ei 

kasutatud IKV-d, et kaitsta 

sissehingamise eest, kuid 

kõikidel juhtudel olid nahk ja 

silmad kaitstud (nt kaitseprillid, 

kogu nägu kattev mask, kindad, 

eririided).  

Muud töötajatega 

seotud 

riskihaldusmeetmed. 

Näiteks: Detailsed 

treeningsüsteemid, 

seire-/aruandlus- või 

revideerimissüsteemid, 

konkreetsed 

kontrollijuhised.  

Järgnevad meetmed on nõutud (EU RRS, 2008): 

• töölised, kelle töö on seotud tuvastatud 

riskantsete protsessidega, peaksid olema 

koolitatud: a) vältima ilma hingamisteede 

kaitsevarustuseta töötamist ja b) mõistma 

naatriumhüdroksiidi söövitavaid omadusi ja eriti 

naatrimhüdroksiidi sissehingamise tagajärgi ja c) 

järgima ohutumaid protseduure vastavalt tööandja 

instruktsioonidele (EU RRS, 2008). 

• tööandja peab tagama, et nõutud IKV on 

saadaval ning et seda kasutatakse vastavalt 

juhistele 

 

1.1.1.4.2 Keskkkonnaga seotud riskihaldusmeetmed  
Keskkonnaga seotud riskihadusmeetmete eesmärgiks on vältida NaOH lahuse heitmist munitsipaalsesse 

reovette või pinnavette juhul, kui see võiks tekitada olulisi pH muutusi. NaOH lahuse avavetesse heitmisel on 

vajalikud regulaarsed pH väärtuste kontrollid. Üldiselt peaks heitmisi sooritama nii, et pH muutus pinnavetes, 

millesse heitmine toimub, oleks minimaalne. Enamik veeorganisme taluvad pH väärtusi vahemikus 6-9. See 

peegeldub ka standardsetes OECD testides veeorganismidega.  

1.1.1.5 Jäätmetega seotud meetmed 
Vedelad NaOh jäätmed tuleks taaskasutada või heita tööstuslikku heitvette ja kui vaja, täiendavalt 

neutraliseerida (vaata keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmeid).  

1.1.2 Ekspositsiooni hinnang 

1.1.2.1 Tööliste ekspositsioon 
NaOH on söövitav aine. Söövitavate ainete ja segude käsitlemisel esineb otsene kontakt nahaga harva ja seega 

eeldatakse, et korduva igapäevase kontakti võimalust nahaga võib eirata. Seega, vastavalt NaOH EU RAR-ile 

(2007), ei hinnata naha ekspositsiooni puhta NaOH-ga. Nende ainete ja segude korduvat kokkupuudet ei tohi 

eirata. Silmade ekspositsioon on võimalik käe-silma kokkupuute tõttu, kuid see ei ole kvantifitseeritud.  

NaOH ei ole normaalsel käsitlemisel ja kasutamistingimustel kehas eeldatavasti süsteemselt saadaolev ning 

seega ei tohiks ilmneda süsteemseid tagajärgi peale naha või hingamisteede ekspositsiooni NaOH-le. NaOH 

madalale aururõhule on aurumisest tulenev atmosfääriline NaOH kontsentratsioon väga madal. Kuigi 

ekspositsioon NaOH aurude kaudu on arvestuslikult väga madal, ei saa tööülesandega seotud andmeid 

kasutada selleks, et ennustada ekspositsiooni aerosoolidega (ududega). Ülevaade hinnangulistest ja mõõdetud 

ekspositsioonidest on tabelis 3.  
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Tabel 3. Tööliste ekspositsiooni kontsentratsioonid 

Ekspositsiooni 

viis 

Hinnanguline 

ekspositsiooni 

kontsentratsioon 

Mõõdetud 

ekspositsiooni 

kontsentratsioon 

Seletus / mõõdetud andmete allikas 

Väärtus ühik Väärtus ühik 

Naha 

ekspositsioon 

Pole saadaval  Pole 

saadaval 

  

Hingamisteede 

ekspositsioon 

  AK: 0,14 mg/m³ EU RAR-ist (2007) 
Ulatus: 0,02 – 0,5 mg/m³ 

Veoautotäis vedelikku 

STAT mõõtmine, N=17, 2002; 2003 

  AK: 0,33 mg/m³ EU RAR-ist (2007) 
Ulatus: 0,29 – 0,37 mg/m³ 

Vedelik, muu ülesanne 

Paikne mõõtmine, N=5, 2003 

  AK: <0,26 mg/m³ EU RAR-ist (2007) 
Vedelik, muu ülesanne 

STAT mõõtmine, N=20, 2002 

  AK: 0,01* mg/m³ EU RAR-ist (2007) 
Ulatus: 0,05 – 0,18 mg/m³ *  

vedelik, graanulid, paigaldise lähedal 

STAT mõõtmine, N=109, 2002 

0,02 

(tüüpiline) 

0,04 (MHJ) 

mg/ m³   EU RAR-ist (2007) 
Vedela NaOH tsisternidesse panemine 

Tüüpiline ja mõistliku halvima juhu 

ekspositsiooni tase 
STAT Statsionaarne õhuproov 

Spot Lühiajaline statsionaarne proov 

N Mõõtmiste hulk 

AK Aritmeetiline keskmine 

MHJ Mõistlik halvim juhus 

* Neid väärtusi ei peeta õigeks. Keskmine väärtus ei saa olla ulatusest väiksem. 

Mõõdetud andmed 

Nelja riigi (Tšehhi, Poola, Hispaania ja Suurbritannia) kuue ettevõtte atmosfäärilised ekspositsioonimõõtmise 

tulemused on saadaval EU RAR-is (2007). Kontsentratsioonid olid madalamad kui 2 mg/m
3
 (vt Tabel 3) 

kõikidel juhtudel. Enamik NaOH-d tootvatest ettevõtetest vastasid, et nende riigis on OEL [töökeskkonna 

ekspositsiooni piirnorm] 2 mg/m
3
. Hispaanias asuva ettevõtte andmed pärinevad naatriumi sisalduse 

mõõtmisest, mida sooritati vastavalt National Institute for Worker Safety and Hygiene [Töötajate Ohutuse ja 

Hügieeni Riiklik Instituut] nõuetele (NTP-63 ning 1983). Selles ettevõttes oli proovivõtmise kestvus kuus kuni 

kaheksa tundi. Teised ettevõtted teatasid, et mõõtmiseks kasutati Poola standardset meetodit, kolorimeetrilist 

meetodit või aatomabsorbtsioonspektroskoopiat. Nendes ettevõtetes ei ole proovivõtmise kestvus teada.  

Modelleeritud andmed 

ECHA teabenõude juhtnöörid teevad ettepaneku kasutada ECETOC TRA-d kui eelistatud Tier 1 meetodit. 

ECETOC TRA baseerub EASE [aine ekspositsiooni hindamine ja määramine] modifitseeritud versioonil. 

EASE oli Uute ja Olemasolevate Ainete Direktiivi (New & Existing Substances Directive) poolt eelistatud 

mudel. EASE on sageli ekspositsiooni üleprognoosinud. Arvatakse, et selle põhjus on asjaolu, et EASE sõltub 

ajaloolistest teadaolevalt problemaatilistes kohtades täideviivate tegevuste ekspositsiooniandmetest, mitte 

tüüpilistest/normaalsetest toimingutest, mis on vajalikud rutiinsemaks riskianalüüsiks. Sellel põhjusel vaadati 

EASE väljalaske väärtused üle ja neid muudeti vastavalt ECETOC TRA-s. Siin arvestatakse nii EASE 

ettekirjutusi (EU RAR, 2007) kui ECETOC TRA ettepanekuid.   

Ekspositsiooni, mis on toimunud valamisest tekkivate aurude tõttu, hinnatakse EU RAR-is (2007) EASE 2.0-

ga. Hinnanguline ekspositsiooni ulatus, eeldades, et aururõhk on väga madal, ei moodustu aerosoole ja 

kasutamine on mittehajuv, on 00,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm, 20°C). Tüüpiline ekspositsioon on hinnanguliselt 

0,085 mg/m
3
 (ulatuse keskmine väärtus). Mõistliku halvima juhu ekspositsioon, oletades, et aerosooli ei teki ja 

et kasutus on mittehajuv koos lahjendusventilatsiooniga, on hinnanguliselt 0,17 mg/m
3
 (ulatuse kõrgem 
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väärtus). Arvestades küsimustikku, oletatakse, et nüüdisaegses tööstuses ei ole LVV üldiselt saadaval. Selle 

hinnangu järgi ei muuda LVV-i kohalolu ekspositsiooni ulatust. Oletades, et NaOH on 50% 

kontsentratsiooniga, on tüüpiline ekspositsioon hinnanguliselt 0,04 mg/m
3
 ja mõistlik halvima juhu 

ekspositsioon on hinnanguliselt 0,085 mg/m
3
. Valamise ekspositsioonisagedus on hinnanguliselt kuni 

200 päeva aastas ja kuni neli tundi nädalas. Osalevate tööliste arv on hinnanguliselt kuni 50 (eksperthinnang). 

Oletades, et käsitlemine toimub nelja tunni jooksul ja ülejäänud tööpäeva jooksul ekspositsiooni ei toimu, on 

kaheksatunnine TWA tüüpiline ekspositsioon hinnanguliselt 0,02 mg/m
3
 ja kaheksatunnine TWA mõistliku 

halvima juhu ekspositsioon hinnanguliselt 0,04 mg/m
3
.  

Ekspositsioon aurude või aerosoolide sissehingamisel kõikide PROC-ide tõttu on ECETOC TRA-s hinnatud 

ning sissehingamisekspositsioon, oletades, et aururõhk on väga madal, ekspositsiooni kestvus on rohkem kui 

neli tundi päevas ning et puuduvad lokaalne väljatõmbeventilatsioon ja hingamisteede kaitsevarustus, on 

0,1 ppm (0,17 mg/m
3
).  

Ekspositsiooniväärtuste kokkuvõte 

Riski iseloomustamiseks kasutatakse ainult ühte väärtust. Tabelis 4 on kokkuvõte tööliste 

ekspositsioonikontsentratsioonidest.  

Tabel 4. Kokkuvõte tööliste ekspositsioonikontsentratsioonidest 

Eksposit-siooni 

teed 

Kontsentrat-

sioonid 

Põhjendus 

Naha 

ekspositsioon 

(mg/cm
2
) 

Tühine EU RAR-ist (2007): NaOH tooted kontsentratsiooniga > 2% on söövitavad, 

mille tõttu on käibel tõhusad kontrollmeetmed naha ekspositsiooni 

vältimiseks. Lisaks sellele peaks söövitavaid aineid käsitledes alati kandma 

kaitseriietust ja -kindaid. Tootmisettevõtted teatavad, et puhta NaOH 

käsitlemisel kasutatakse kaitsekindaid, -ülikondasid ja -saapaid. Seega 

peetakse korduvat naha ekspositsiooni tööstuslikule saadusele tühiseks. Alla 

kahe protsendilisi NaOH lahuseid tootmisettevõtetes ei toodeta. 

Ekspositsioon 

sissehingamise 

kaudu (mg/m
3
) 

0,33 EU RAR-ist (2007): Võrreldes mõõdetud andmetega, alahindab EASE vedela 

NaOH valamise modelleeritud andmeid. Kuna suhteliselt suur hulk mõõdetud 

andmeid on saadaval, kasutame neid riski hindamiseks. Väärtus 0,33 mg/m
3
 

on võetud mõistliku halvima juhu tasemelt ja 0,14 mg/m
3
 on võetud tüüpilise 

ekspositsiooni tasemelt.  

1.1.2.2 Inimeste kaudne ekspositsioon keskkonna kaudu (suu kaudu)  
Inimeste kaudne ekspositsioon, näiteks joogivee kaudu, NaOH-ga ei ole oluline. Potentsiaalne ekspositsioon 

NaOH-le keskkonda sattumise tõttu omab tähtsust ainult kohalikul skaalal. Mistahes lokaalne keskkonda 

laskmisest tulenev pH muutus neutraliseeritakse vastuvõtvas vees regionaalsel skaalal. Seega ei ole inimeste 

kaudne ekspositsioon NaOH-ga keskkonna kaudu oluline (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Keskkonna ekspositsioon  
Nagu öeldud EU RAR-is NaOH kohta (2007), on keskkonna riskianalüüs oluline ainult veekeskkonnale, kui 

see on vajalik, kaasa arvatud STP-de/WWTP-de puhul, kuna NaOH emissioonid oma elutsükli erinevates 

staadiumites (tootmine ja kasutamine) kehtivad peamiselt (reo)veele. Mõju hinnang veele ja riskianalüüs 

käsitlevad ainult organismidele/ökosüsteemidele avaldunud mõjusid, mis on seotud OH
-
 ioonide väljavoolu 

tõttu toimunud võimalike pH muutustega, kuna Na
+
 iooni toksilisus on eeldatavasti tähtsusetu võrreldes 

(potentsiaalse) pH muutuse mõjuga. Käsitletakse ainult lokaalseid piirkondi, kaasaarvatud (olemasolul) reovee 

puhastusjaamad (STP-d) või heitvee puhastusjaamad (WWTP-d), nii tootmise kui tööstusliku kasutamise osas. 

Kõik tagajärjed, mis ilmnevad, tekivad eeldatavasti lokaalselt. Seetõttu otsustati, et regionaalse ja globaalse 

skaala hõlmamine sellesse riskianalüüsi, ei oma tähtsust. Pealegi, kõrge vees lahustuvus ja väga madal 

aururõhk viitavad sellele, et NaOH leidub põhiliselt vees. Märkimisväärsed emissioonid õhku või 

ekspositsioon õhu kaudu ei ole oodatavad NaOH väga madala aururõhu tõttu. Märkimisväärsed emisioonid 

pinnasesse või ekspositsioon läbi pinnase on samuti ebatõenäolised. Emissioon põllumajanduslikku pinnasesse 

muda kaudu on ebaoluline, kuna STP-des/WWTP-des ei toimu NaOH sorptsiooni tahketesse osakestese.  

Veekeskkonna ekspositsioonianalüüs tegeleb ainult võimalike pH muutustega STP-de äravoolus ja pinnavees, 

mis on seotud OH
-
 ioonide väljalaskmisega kohalikul tasandil.  

1.1.2.3.1 Keskkonda viimine 
NaOH tootmisega võib potentsiaalselt kaasneda NaOH emissioon vette, mis toob kaasa naatriumi 

kontsentratsiooni ja pH tõusu veekeskkonnas. Kui pH-d ei neutraliseerita, võib NaOH tootmiskohast väljuv 
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heitvesi vastuvõtva veekogu pH taset tõsta. Väljavoolava heitvee pH-d mõõdetakse tavaliselt väga sageli ja 

seda on lihtne neutraliseerida.  

Kuna ekspositsiooni hinnang keskendus võimalikele pH muutustele kohalikus veekeskkonnas, kogusid 

ettevõtted, mis esindasid 97% laienenud Euroopa NaOH tootmisvõimsusest (Euro Chlor, 2004b), EU RAR-i 

(2007) jaoks andmeid pH väärtuste kohta väljavoolavast heitveest ja vastuvõtvast pinnaveest NaOH 

tootmiskohtades. Vastajad tuginesid küsimustikule, mis saadeti Euro Chlori poolt esinduslikule NaOH tootjate 

valimile EL-is. Selle küsimustiku (Euro Chlor, 2004c) vastused andsid infot väljavoolava heitvee ja 

vastuvõtva vee kohta 43 tootmiskoha kohta 84-st. Tootmiskohad olid numbrite abil anonüümseks muudetud. 

43 tootmiskohta asusid 15 erinevas Euroopa Liidu riigis, väga erinevatel geograafilistel aladel. 34 vastajat 

esindasid vanu EL liikmesriike, 6 uusi liikmesriike, 2 Norrat ja 1 Šveitsi (Euro Chlor, 2004c). Kõik kolm 

peamist NaOH tootmisprotsessi, mis on membraani-, diafragma- ja elavhõbedaprotsess, olid küsimustikule 

vastajate seas võrdselt esindatud. Nende ettevõtete tootmismahud varieerusid laialt mõnest kümnendikust 

kilotonnist aastas kuni sadade kilotonnideni aastas (EuroChlor, 2004b).  

Küsimustikust selgus, et 11 ettevõttel ei ole heitvee väljavoolu, mis suubuks keskkonda. Nendes ettevõtetes on 

võimalik kogu heitvett taaskasutada tänu kohapealsetele spetsiifilistele tootmistingimustele. Küsimustiku 

vastustest selgus ka, et 31 ettevõtet 43-st neutraliseerivad oma heitvee enne, kui nad selle vastuvõtvasse 

veekogusse lasevad. Kokku 32 ettevõtet teatasid, et nad on seaduslikult kohustatud oma väljavoolava heitvee 

neutraliseerima ning kuus ettevõtet, millel ei olnud heitveeväljavoolu, ei vastanud sellele küsimusele. Kuid 

viis ettevõtet teatasid, et neil ei ole sellist legaalset kohustust, kusjuures kaks nendest viiest ettevõttest teatas, 

et nad neutraliseerivad oma väljavoolava heitvee. Üks ettevõte (ettevõte 30) teatas sellise legaalse kohustuse 

olemasolust ning sellest, et nad ei muuda oma heitvee pH-d, kuna see on juba neutraalsele pH-le lähedases 

kitsas vahemikus.  

Vastavalt Euro Chlorile (2004c), raporteerisid paljud ettevõtted lõpliku heitvee äravoolu pH väärtuse asemel 

heitvee alamvooluste pH väärtusi, hoolimata sellest, et see on “heitvee äravoolu andmetesse” hõlmatud. Seda 

järeldati sellest, et paljud ettevõtted raporteerisid pH väärtusi väga laias ulatuses, kuid märkisid samas, et 

lõplik äravool neutraliseeriti enne väljalaskmist. Sama tuli välja ka hilisemal vastanute andmete kontrollimisel. 

Alamjoad ühinevad tavaliselt teiste heitvete alamvoolustegaega tootmiskohas enne kui nad vastuvõtvasse vette 

lastakse. Seega annavad Tabel 5. kaks esimest heitvee äravoolu käsitlevat veergu kõige olulisemat teavet 

potentsiaalsete pH muutuste kohta vastuvõtvas vees.  

Kokku 36 tootmiskohta, kaasaarvatud 2 tootmiskohta (nr 17 ja 30), mis ei lase heitvett keskkonda, st 

kanalisatsiooni või vastuvõtvasse veekogusse, raporteerisid väljavoolava reovee mõõdetud pH väärtusi. 

Nendest 36-st tootjast raporteerisid 19 pH väärtusi vahemikus 69 (vahemik on madalaimast pH-st 

kõrgeimani), 7 tootjat raporteerisid pH väärtusi vahemikus 510 ja 10 tootjat raporteerisid pH väärtusi 

väljaspool vahemikku 510. Kõige olulisem on see, et kõik tootjad, peale ühe, mis väljastavad heitvett 

keskkonda, neutraliseerivad selle enne väljalaskmist. Ainult üks ettevõte (nr 15) raporteeris väga laia pH 

väärtuste ulatust, 3,011,6, ja väitis, et ei neutraliseeri oma heitvett enne selle väljutamist. Peale selle 

ettevõttega kontakteerumist sai selgeks, et raporteeritud pH väärtused kirjeldasid mõõtmisi, mis olid tehtud 

heitvee alamvoolustest tootmisüksuse vahetus läheduses. Sõltuvalt protsessi tingimustest, võivad seal olla 

mainitud ekstreemsed pH väärtused, mis püsivad hinnanguliselt vaid 1015 minutit, sest heitvee alamvoolus 

ühineb siis teiste tootmiskoha heitvee alamvoolustega ja ph muutub neutraalselähedaseks. Seejärel siseneb 

äravoolav heitvesi (ühendunud heitvee alamjoad) munitsipaalsesse reovee puhastusjaama enne, kui see 

vastuvõtvasse veekogusse lastakse. Sellel tootmiskohal ei ole legaalset kohustust oma heitvett enne väljutamist 

neutraliseerida (Euro Chlor, 2004c). Ülejäänud ettevõtted, mille heitvee ph väärtuste vahe oli väga suur, 

teatasid, et nad neutraliseerivad oma heitvee. Võib oletada, et ka nendes ettevõtetes saadi need pH väärtused 

heitvee alamvoolustest (mis ühinevad teiste alamvoolustega enne lõplikku väljavoolava heitvee 

neutraliseerimist), mitte äravoolavast heitveest, mis lastakse keskkonda. Küsimustiku tulemused 43-st 

tootmiskohast (kokku oli tootmiskohti 84) demonstreerisid, et väljavoolava heitvee pH-d kontrollitakse ja et 

üldiselt on vajalikud regulatsioonid paigas.  
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Tabel 5. Äravoolava heitvee ja vastuvõtva vee andmed NaOH tootjatele EL-is (Euro Chlor, 2004c) (EU 

RARist, 2007) 
 Äravoolava heitvee andmed Vastuvõtva vee andmed 

Nr Keskkonda 

juhitud 

heitvesi 

Neutraliseerimine 

enne väljalaskmist 

Kohustus 

neutraliseerida 

Pidev pH 

mõõtmine 
pH 

(kesk.) 
Madalai

m pH 
Kõrgeim 

pH 
Aluselisus 
(mekv/l) 

Vooluhulk 
kesk. (m

3
/d) 

Vooluhulga 

ulatus  (m
3
/d) 

Vastuvõtva 

veekogu tüüp 

Pidev pH 

mõõtmine 
Madalaim 

pH 
Kõrgeim 

pH 
Aluselisus 

(mekv/l) 
Vooluhulk 

kesk. (m
3
/d) 

Vooluhulga 

ulatus  (m
3
/d) 

2 Jah Jah Jah Jah 11,8 3,8 13,9   78   Jõgi Jah 7 8,2       

3 Jah Jah Jah Jah 7,3 6,9 7,9 - 6.500 5.500-8.000 Jõgi Jah 7,6 8,4 - 1.000.000 260.000-
5.000.,000 

15 Jah Ei Ei Jah 7,62 3,01 11,55 2,22 10.240 6.010-17.280 Jõgi Ei 7,1 7,96 - 25.532.064 4.855.,630-? 

16 Jah Jah Jah Jah 7,3 7 7,9 1,87 30.606 18.000-
41.096 

Jõgi Ei 7,3 7,8 2,6 5.356.800 1.468.800-
12.700.800 

17 Ei Jah Jah Jah 7,25 7 7,5 - 26.300 - Jõgi Ei 7,7 7,7 - 10.972.800 - 

18 Jah Jah Jah Jah 7,9 3,9 13,2   1.800 1.000 Jõgi Ei       1,978,584 15,000,000 

20 Jah Jah Jah Jah 7,5 7 8,5 - 173.000 150.000-
200.000 

Jõgi Ei 6,5 8,2 - 8.208.000 483.840-
65.577.600 

21 Jah Jah Ei Jah 12 10 13 - 10 8-15 Jõgi Ei 7,0 7,8 3-4 172.800,000 60.480.000-
864.000.000 

22 Jah Jah Ei Jah 3 2 4 - 4.560 3.240-5.640 Meri             

25 Ei Ei Ei Ei             Suue Ei           

26 Jah Jah Jah Jah 7-7,5 6 8,5 3,5 9.600 9.600-12.000 Jõgi Ei 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Jah Jah Jah Jah 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Jõgi Ei           

30 Ei Ei Jah Jah 7,9 7,5 8,2 - 5.842 maks.6.,000 Jõgi Ei 6,9 8 - 3.456.000 - 

32 Jah Jah Jah Jah 7,2 7 7,8   48,000 45,000-
55,000 

Jõgi Ei 7,1 7,5   100,000,000 60,000,00-
150,000,000 

33 Jah Jah Jah Jah 7,8 6,5 8,5 1,004 17.461 12.692-
21.928 

Jõgi Ei 7,5 8,1 3.567 475.200 95.040-
1.080.,000 

34 Jah Jah Jah Jah 6,7 5 10 - 3,600 2,400-6,000 Meri Ei 6,7 6,7 -     

35 Jah Jah Jah Jah 5 3 11 - 114 46-520 Meri Ei 7,8 7,8 -     

37 Jah Jah Jah Jah 7,7 6,7 8,5   600 300 Jõgi Ei 8 8   2500000 ?-5200000 

39 Jah Jah Jah Jah 12 4 13 - 300 150-400 Meri Jah 6,5 8,0 - 25.920.000 12.960.000-
34.560.000 

40 Jah Jah Jah Jah 7,4 6,6 8,2   25,000 20.000-
30.000 

Jõgi Ei           

41 Jah Jah Jah Jah 8 7 9 - 4,800 4.600-4.900 Meri Ei - - - - - 

46 Jah Jah Jah Jah 7,5 6,6 8,5 - 134 - Muu Jah 4,5 10 - 301   

49 Jah Jah Jah Jah 7,28 7,09 7,48 - 853 634-1.170 Suue Ei 6,8 8 - 1.000.000   

                                   

51 Jah Jah Jah Jah 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Jõgi Jah 7,6 7,9 3 51.000.000 25.000.000-
70.000.000 

52 Jah Jah Jah Jah 8 4 10   9,4 0-55 Jõgi Jah 6,5 9   14.077 14.965-
20,612 

53 No                                 

54 No                                 

58 Jah Jah Jah Jah 11,5 11 12 3,10
-3
 4.000 3.500-4.500 Jõgi Jah 7,5 8,5   174.744 127.744-

221.744 

60 Jah Jah Jah Jah 7,9 7 8,4 1,3 14.097 11.000-
17.000 

Jõgi Ei 7,6
3 

8,19 4,05 1.309.589 140.832-
27,734.400 

61 Jah Jah Jah Jah 6-8 6 8 - 16,344 - Jõgi Jah 6,9 7,2 - 17.460 8.000-
36.000 

64 Ei     Jah                           

65 Ei     Jah                           

66 Ei     Jah                           

68 Jah Jah Yes Jah 7 6,9 7,3 - 374.00 245.000-
500.000 

Jõgi Jah 7,7 8,1 - 96.768.000 30.,240.000-
259.200.000 

69 Jah Jah Yes Jah 7,5 5,5 8,5 92 3.500 5.000 Meri Ei - - 75     

70 Ei     Jah 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4   48.312/ 
4.032 

25.320/4.368 Jõgi Ei 7,5 8,1   3.456.000 ?-7.948.,800 

71 Jah Jah Jah Jah 7,5 6 9   4.500 4.000-6.000 Meri Jah - - -     

72 Jah Jah Jah Jah 7,3 3 9,2 NA 23.000 15-35,000 Jõgi Ei - - - 450.000 300.000-? 

79 Jah Jah Jah Jah 7 6 9   330 180-460 Muu Ei 7,2 7,4       

80 Ei Ei Ei                             

83 Ei Jah Jah Jah 7,8 6,4 9,4   2.112 1,183-7,966 Muu Jah 7,2 8,7       

84 Jah Jah Jah Jah 10 6,5 11 30 1.300 600-2,000 Muu Jah 6,9 7,7 5     

85 Jah Jah Jah Jah 6,6 5,4 9,7 - 1.900   Järv Ei 4,2 9,2 -     

1.1.2.3.2 Ekspositsioonikontsentratsioonid heitvee puhastusjaamades (WWTP) 
NaOH tootmiskohtadest tulev heitvesi tuleb soola elektrolüüsist ja on anorgaaniline heitvesi. Sellel põhjusel ei 

saa seda bioloogiliselt käsitleda. Seega ei töödelda NaOH-d tootvatest ettevõtetest tulevat heitvett tavaliselt 

bioloogilise heitvee puhastusjaamades (WWTP-des). Kuid NaOH-d saab kasulikult bioloogilistes WWTP-des 

happelise heitvee pH reguleerimiseks kasutada (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Ekspositsioonikontsentratsioonid vee pelaagilises sektsioonis  
Kui NaOH on heidetud pinnavette, on sorptsioon tahkesse ainesse eiratav. NaOH lisamine pinnavette võib pH 

taset tõsta sõltuvalt sellest, kui tugev puhver vesi antud veekogus on. Mida kõrgem on vee puhverdusvõime, 

seda väiksem on mõju pH-le. Üldiselt on vee puhverdusvõime, mis hoiab ära happelisuse ja aluselisuse 

tasakaalu muutused looduslikes veekogudes, reguleeritud vesinikdioksiidi (CO2), vesinikkarbonaatiooni 

(HCO3
-
) ja karbonaatiooni (CO3

2-
) poolt:  

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10,33) 

Kui pH on väiksem kui 6, on ioniseerimata CO2 domineeriv vorm ja esimene tasakaalureaktsioon on kõige 

olulisem puhvri mahu säilitamiseks. Kui pH on 6 ja 10 vahel, on bikarbonaatioon (HCO3
-
) domineeriv vorm ja 

kui pH on suurem kui 10, on karbonaatioon (CO3
2-

) domineeriv vorm. Enamikes looduslikes veekogudes on 

pH väärtused 6 ja 10 vahel. Seega on bikarbonaadi kontsentratsioon ja teine taskaalureaktsioon puhvri mahu 

säilitamiseks (Rand 1995; De Groot et al. 2002; OECD 2002). UNEP (1995) tegi teatavaks 77 Põhja-Ameerika, 

Lõuna-Ameerika, Aasia, Aafrika, Euroopa ja Okeaania jõe bikarbonaadi kontsentratsioonid. 10–protsentiili, 

keskmise ja 90protsentiili kontsentratsioonid olid vastavalt 20, 106 ja 195 mg/l (OECD, 2002). Et esile tuua 

seda, kui oluline on bikarbonaadi kontsentratsioon loodusliku vee puhvri mahtuvuseks, näitab tabel 6 NaOH 

kontsentratsioone, mis on vajalikud algse pH 8,258,35 tõstmiseks 9,0-le, 10,0-le, 11,0-le ja 12-le erinevatel 
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bikarbonaadi kontsentrtsioonidel. Tabel 6 andmed põhinevad arvutustel, kuid need kinnitati eksperimentaalse 

bikarbonaadi (HCO3
-
), kontsentratsioonidel 20, 106 and 195 mg/l, tiitrimisel puhta veega. Erinevus arvutatud 

ja mõõdetud NaOH kontsentratsioonide vahel, mis oli vajalik, et saavutada teatud pH väärtus, oli alati väiksem 

kui 30% (De Groot et al., 2002; OECD, 2002). Tabel 6 andmed destilleeritud vee kohta pärinevad OECD-st 

(2002). 

Aluselisus, mis on defineeritud kui vee happelisust neutraliseeriv (st prootoneid siduv) võime, mis tähendab 

vees olevate nende osiste kvaliteeti ja kvantiteeti, mis põhjustavad pH nihet aluselisuse suunas, on rohkem kui 

99% ulatuses määratud bikarbonaatioonist (HCO3
-
), karbonaatioonist (CO3

2-
) ja hüdroksiidioonist (OH

-
) (Rand 

1995), kusjuures bikarbonaatioon on olulisim pH väärtuste 610 juures (vt eespool). Hüdroksiidioon on 

oluline ainult aluselistes vetes. Seega, kui andmed NaOh lisamise ja bikarbonaatioonide kontsentratsioonide 

kohta on saadaval, on tabel 6 andmed kasulikud pH suurenemise hindamiseks looduslikes vetes (enamikul 

neist on pH 78). Aluselisus määratakse happe/aluse tiitrimise kaudu või arvutatakse kaltsiumi 

kontsentratsiooni kaudu järgneva valemi abil (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (aluselisus eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca eq/l) 

Tabel 6. NaOH kontsentratsioonid (mg/l), mis on vajalikud, et tõsta pH 9,0-ni, 10,0-ni, 11,0-ni ja 12,0-ni 

(De Groot et al., 2002; OECD, 2002) 

Puhverdusmaht
1
 

 

Lõplik pH 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (destilleeritud vesi) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (77 jõe 10-protsentiil) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (77 jõe keskmine väärtus) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (77 jõe 90-protsentiil) 6,1 45 145 525 

1) 20195 mg/l kontsentratsiooniga bikarbonaadi lahuse algne pH oli 8,25-8,35. 

 

Põhinedes neutraliseeritud heitvee kekkonda laskmisel ja ülal kirjeldatud sündmustele veekeskkonnas, ei 

avalda selline heitvesi vastuvõtvale pinnaveele mingit keskkonnaalast mõju.  

1.1.2.3.4 Ekspositsioonikontsentratsioonid ja setted  
KOH ei hõlma setete sektsiooni, sest seda ei peeta NaOH puhul oluliseks. Kui NaOH lastakse vette, on 

sorptsioon stteosakestesse mittearvestatav (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Ekspositsioonikontsentratsioonid pinnases ja põhjavees  
KOH ei hõlma pinnase sektsiooni, sest seda ei peeta NaOH puhul oluliseks. Mis puutub NaOH saatusesse 

pinnases, on saadaval järgnev info. Kui NaOH satub pinnasesse, on sorptsioon pinnaseosakestesse 

mittearvestatav. Sõltuvalt pinnase puhverdamisvõimest, neutraliseeritakse OH
-
 pinnase poorivees või pH võib 

tõusta (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Atmosfääri sektsioon 
KOH (keemilise ohutuse hinnang) ei hõlma atmosfääri sektsiooni, sest seda ei peeta NaOH puhul oluliseks. 

Mis puutub NaOH saatusesse atmosfääris, on EU RAR-ist (2007) saadaval järgnev info. Kui vees lahustunud 

NaOH paisatakse õhku kui aerosool, neutraliseerub NaOH väga kiiresti, kuna ta reageerib järgnevalt CO2-e 

(või teiste hapetega): 

NaOH + CO2  →  HCO3
-
 + Na

+
 

Järgnevalt pestakse soolad (nt naatrium(bi)karbonaat) õhust välja (US EPA, 1989; OECD, 2002). Seega jõuab 

õhku paisatud NaOH neutraliseerituna enamasti pinnasesse ja vette. Põhinedes 50% NaOH kontsentratsioonile 

aerosooli piisakestes, on atmosfäärilise NaOH poolestusaeg 13 sekundit. Põhinedes mudelarvutustel, on 

sellisel lagunemiskiirusel 200 m kaugusel emissioonikohast õhus järel vaid 0,4% algsest NaOH-st (US EPA, 

1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Toiduahelale oluline ekspositsioonikontsentratsioon (sekundaarne mürgitus)  
NaOH puhul ei ole bioakumulatsioon organismides oluline. Seega pole vajalik teha riskianalüüsi sekundaarse 

mürgituse kohta (EU RAR, 2007). 
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1.2 Ekspositsioonistsenaarium 2: Tahke NaOH tootmine  
 

1.2.1 Ekspositsioonistsenaarium 

1.2.1.1 Ekspositsioonistsenaariumi lühikirjeldus 
SU 3, 8: Suuremahuline ainete tootmine  

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: kasutatakse (kinnises) pidevas või doseeritud protsessis ilma ekspositsiooni 

tõenäosuseta või juhul, kui võimalus ekspositsiooniks on olemas (tööstuslik seade), kaasa arvatud laadimine, 

tühjendamine, proovivõtt ja hooldus. 

PC ja AC ei kehti selle ES-i jaoks. 

1.2.1.2 Ekspositsiooni stsenaariumis hõlmatud tegevuste ja protsesside kirjeldus 
Tahke NaOH tootmisprotsessid ja sellega seotud tegevused hõlmavad vedela NaOH tootmisprotsessi ja sellega 

seotud tegevusi (vaata lõiku 1.1.1.2). Tahke NaOH saadakse, kui sulanud NaOH-st aurustub välja kogu vesi, 

mille järel lastakse NaOH-l jahtuda ja tahkestuda. Helbelise NaOH tootmiseks lastakse sulanud NaOh-l 

voolata üle helbestamisrullide, et moodustuksid ühesuguse suurusega helbed. Helbeid saab jahvatada ja 

sõeluda erinevateks kontrollitud suurusega kristalseteks toodeteks. Ümarate NaOH pärlite tootmiseks juhitakse 

sulatatud NaOH ettevaatlikult reguleeritud operatsioonitingimustel pihustuskristallimistorni, mis toodab 

ümmargusi pärleid (Oxychem, 2000).  

Helbed pakitakse kottidesse (25 või 50 kg). Mikropärleid pakitakse kottidesse ja suurtesse kottidesse (500 või 

1000 kg), kuid tarnitakse ka suremates kogustes (autoga). Valuvorme tarnitakse metallist tsisternides (nt 

400 kg). Samas on olemas ka teisi pakkimisviise.  

Tahket NaOH-d (helbed, pärlid ja valuvorm) toodetakse 23% tootmiskohtadest. Vahetused võivad kesta 

12 tundi päevas (40 tundi nädalas).  

1.2.1.3 Riskihaldusmeetmed 

1.2.1.3.1 Töötajatega seotud riskihaldusmeetmed 
Olulised töölistega seotud riskihaldusmeetmed on kirjeldatud lõikes 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Keskkkonnaga seotud riskihaldusmeetmed 
Olulised keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmed on kirjeldatud lõikes 1.1.1.4.2 

1.2.1.4 Jäätmetega seotud meetmed  
Tahke NaOH jäätmeid ei eksisteeri. Vedela NaOH jäätmed peaks taaskasutama või heitma tööstuslikku 

heitvette ning vajadusel neutraliseerima) vt keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmeid).  

 

1.2.2 Ekspositsiooni hinnang 

1.2.2.1 Tööliste ekspositsioon 
NaOH on söövitav aine. Söövitavate ainete ja segude käsitlemisel esineb otsene kontakt nahaga harva ja seega 

eeldatakse, et korduva igapäevase kontakti võimalust nahaga võib eirata. Seega, vastavalt NaOH EU RAR-ile 

(2007), ei hinnata naha ekspositsiooni puhta NaOH-ga. Nende ainete ja segude korduvat kokkupuudet nahaga 

ei tohi eirata. 

NaOH ei ole normaalsel käsitlemisel ja kasutamistingimustel kehas eeldatavasti süsteemselt saadaolev ja seega 

ei tohiks ilmneda süsteemseid tagajärgi peale naha või hingamisteede ekspositsiooni NaOH-le. 

Ülevaade hinnangulistest ja mõõdetud ekspositsioonikontsentratsioonidest on tabelis 7. 

Tabel 7. Tööliste ekspositsioonikontsentratsioonid 

Ekspositsiooni 

teed 

Hinnanguline 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Mõõdetud 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Seletus / mõõdetud andmete allikas 

Väärtus Ühik Väärtus Ühik 

Ekspositsioon 

sissehingamise 

kaudu 

  AK: 0,84 mg/m³ EU RAR-ist (2007): 
Ulatus: 0,1 – 1,8 mg/m³ 

Pakkimine/vedeliku, valuvormi, kuulikeste 

pakendisse panek  

PAS-i suurus, N=10, 2003 
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Ekspositsiooni 

teed 

Hinnanguline 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Mõõdetud 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Seletus / mõõdetud andmete allikas 

Väärtus Ühik Väärtus Ühik 

   AK: 0,09 mg/m³ EU RAR-ist (2007): 
Ulatus: 0,01 – 0,27 mg/m³ 

Pakkimine/vedeliku, valuvormi, kuulikeste 

pakendisse panek 

PAS-i suurus, N=12, 2003 

   AK: 0,05 mg/m³ EU RAR-ist (2007): 
Ulatus: 0,01 – 0,1 mg/m³  

Vedeliku, valuvormide ja kuulikeste pakkimine  

STAT-i suurus, N=20, 2003 

   AK: 0,11 

90P: 0,269 

mg/m
3
 Uue tööstuse andmed: 

Kuulikeste tootmise lint: Ulatus: 0,03 – 0,51 mg/m
3
 

Laadimine: Ulatus: 0,11 – 0,38 mg/m
3  

PAS, Üksikasjalikemaks andmeteks vaadake teksti 

 2,5 mg/m
3
   Maksimaalsed EASE ja ECETOC TRA 

simulatsioonid 
PAS Isikliku õhu proov (Personal Air Sample) 

STAT Statsionaarse õhu proov 

N Mõõtmiste hulk 

AK Aritmeetiline keskmine 

90P 90-protsentiil 

Mõõdetud andmed 

EU RAR-is (2007) on atmosfäärilised ekspositsioonimõõtmed saadaval kuue tootmiskoha kohta neljast 

erinevast riigist (Tšehhi Vabariik, Poola, Hispaania, Suurbritannia). Kõikidel juhtudel olid kontsentratsioonid 

madalamad kui 2 mg/m
3
 (vt Tabel 14). Enamik tootmiskohti teatas, et OEL on nende riigis 2 mg/m

3
. Üks 

tegevustest, mille käigus võib toimuda ekspositsioon, on proovide võtmine. Oletatakse, et kõik pakkimisel 

tehtud mõõtmised tehti tahke NaOH-ga. Hispaanias asuvas tootmiskohas tehtud mõõtmised põhinevad 

naatriumi sisalduse mõõtmisel, mis tehti vastavalt Tööliste Ohutuse ja Hügieeni Rahvusliku Instituudi 

normatiivi kohaselt (NTP-63, 1983). Selle tootmiskoha proovivõtmise aeg oli 68 tundi. Teised tootmiskohad 

teatasid, et mõõtmised põhinesid Poola standardmeetodil, kolorimeetrilisel meetodil või 

aatomabsorbtsioonspektroskoopial. Nende tootmiskohtade proovivõtmisaeg on teadmata. Ühes ettevõttes olid 

oluliselt kõrgemad ekspositsioonid.  

Uus andmestik koguti lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga avatud süsteemist. Proov võeti õhupumbaga ja 

õhuvool läks läbi pumba. NaOH lahustatakse vees ja ülemäärases hulgas HCl-is. Ülejäänud HCl tiitritakse 

KOH-ga. Indikaatoriks on metüülpunane. See analüütiline meetod on kooskõlas NIOSH 7401-ga. 

Ekspositsiooni aeg oli 340 või 505 minutit. Need on vastavalt seotud 8 tundi ja 12 tundi vahetusega. Igas 

vahetuses oli kolm töölist ja käideldava aine hulk oli 7 tonni vahetuse kohta. Pakendite suuruseks oli 

251000 kg. See protsess toimus avatud süsteem ja kohalik ventilatsioon oli paigaldatud (20 m
3
/tundi). 

Hingamisteede kaitsevarustust ei kasutatud. ECHA informatsiooninõuetele R.14 soovitavad kasutada 75-

protsentiili suurte andmebaaside jaoks ja 90-protsentiili väiksemate andmebaaside jaoks. Seega valiti 

0,269 mg/m
3
 90-protsentiil hinnanguliseks mõistlikuks halvimaks juhuks. Tähelepanuväärne on see, et tööliste 

hingamissüsteemis ei täheldatud muutusi.  

Modelleeritud andmed 

Võttes arvesse aine osakeste jaotumist suuruse järgi (rohkem kui 90% on suuremad kui 100 μm ), kasutati EU 

RAR-is (2007) tavapäraste eelduste “pulbrite tootmine ja töötlemine” asemel teisi eeldusi, et hinnata tolmu 

inhalatsiooni ekspositsiooni EASE 2,0-ga. Oletades, et LVV-i juuresolekul kasutatakse vähe tolmu tekitavat 

tehnikat, on tüüpiline ekspositsioon hinnanguliselt 0-1 mg/m
3
. Mõistlik halvima juhu stsenaarium, eeldades, et 

LVV puudub, on hinnanguliselt 0-5 mg/m
3
. Ekspositsiooni sagedus pakkimisel on hinnanguliselt kuni 

200 päeva aastas, kuni 4 tundi päevas. Kaasatud tööliste arv on hinnanguliselt kuni 50 (eksperthinnang) 

Oletades, et käitlemine toimub 4 tundi ja ülejäänud tööpäeva jooksul ekspositsiooni ei ole, on 8-tunnise TWA 

tüüpiline ekspositsioon hinnanguliselt 00,5 mg/m
3
 ja 8tunnise TWA mõistliku halvima juhu ekspositsioon 
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on hinnanguliselt 02,5 mg/m
3
. 

Arvestades väikest tolmu hulka, LVV-i puudumist ja hingamisteede kaitsevarustuse puudumist, ennustab 

ECETOC TRA sissehingamisekspositsiooniks PROC 1 ja PROC 2 puhul 0,01 mg/m
3
, Proc 3 ja PROC 9 puhul 

0,1 mg/m
3
 ning PROC 4 ja PROC 8a puhul 0,5 mg/m

3
. Oletades EU RAR-i (2007) järgides, et käitlemine 

toimub 4 tundi ja ülejäänud tööpäeva jooksul ekspositsiooni ei ole, on 8-tunnise TWA tüüpiline ekspositsioon 

hinnanguliselt 00,5 mg/m
3
 ja 8tunnise TWA mõistliku halvima juhu ekspositsioon on hinnanguliselt 

02,5 mg/m
3
. 

Ekspositsiooniväärtuste kokkuvõte 

Tööliste ekspositsioonikontsentratsioonide kokkuvõte, mis on süvendatud riskianalüüsiks, on esitatud tabelis 8. 

Tabel 8. Töölise ekspositsioonikontsentratsioonide kokkuvõte 

Ekspositsiooni teed  Kontsentrat-

sioonid 

Seletus 

Naha ekspositsioon 

(mg/cm
2
) 

Eiratav EU RAR-ist (2007): 2%-lisest suurema kontsentratsiooniga NaOH 

tooted on söövitavad, mille tõttu on paigas tõhusad 

kontrollmeetmed, et vältida nende kokkupuudet nahaga. Käideldes 

söövitavaid aineid peaks alati kandma ka kaitseriietust ja 

kaitsekindaid. Tootmisettevõtted teatavad, et puhta NaOH 

käsitlemisel kasutatakse kaitsekindaid, -ülikondasid ja –saapaid. 

Seega peetakse korduvat naha ekspositsiooni tööstuslikule saadusele 

tühiseks. Tahke NaOH puhul ei ole alla 2% lahjendused võimalikud.  

Sissehingamise 

ekspositsioon (mg/m
3
) 

0,269 Kõrgeimad ekspositsioonitasemed on mõõdetud pakkimiskohtades, 

mille tõttu need väärtused on võetud riskianalüüsi aluseks.  

1.2.2.2 Inimeste kaudne ekspositsioon keskkonna kaudu (suu kaudu) 
Inimeste kaudne ekspositsioon, näiteks joogivee kaudu, NaOH-ga ei ole oluline. Potentsiaalne ekspositsioon 

NaOH-le keskkonda sattumise tõttu omab tähtsust ainult kohalikul skaalal. Mistahes lokaalne keskkonda 

laskmisest tulenev pH muutus neutraliseeritakse vastuvõtvas vees regionaalsel skaalal. Seega ei ole inimeste 

kaudne ekspositsioon NaOH-ga keskkonna kaudu (suu kaudu) oluline (EU RAR, 2007). 

1.2.2.3 Keskkonna ekspositsioon 
Naatriumhüdroksiid lahustub vees kiiresti. Seega on keskkonna ekspositsiooni hinnang tahkele 

naatriumhüdroksiidile on sama, mis vedelale naatriumhüdroksiidile. Vt lõige 1.1.2.3. 
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1.3 Ekspositsioonistsenaarium 3: Tööstuslik ja professionaalne NaOH 

kasutamine  
 

EU RAR (2007) jaoks ametialase NaOH ekspositsiooni kohta teabe kogumiseks töötas Euro Chlor koostöös 

raportöör liikmesriigi Portugaliga välja küsimustiku. 2004. aasta septembris saadeti see küsimustik e-postiga 

järgnevatele adressaatidele: 

• Euroopa Paberitööstuste Konföderatsioon (CEPI), kes saatsid küsimustikud oma liikmetele edasi (paberit 

tootvad ettevõtted, mis kasutavad NaOH-d). 

• Viis erinevat kontaktisikut Euro Chlori liikmesettevõtetest (NaOH tootjad). Hiljem saatis iga tootja 

küsimustiku 20 kliendile (enamikel juhtudel NaOH tarbijad).  

Vastused analüüsiti ja Euro Chlor (2005) esitas tulemused.  

Kokku saadi 58 vastust, mis pärinesid umbes 10-st Euroopa Liidu liikmesriigist. Enamus vastuseid (59%) tulid 

paberimössi- ja paberitööstustest, mille tõttu representeerivad need andmed nende tööstuste olukorda Euroopa 

väga hästi. Üks Saksamaalt (Rahvuslike Föderatsioon) tulev paberimössi- ja paberitööstuse vastustest esindas 

tavapraktikaid terves selles riigis. 

Teistesse tööstustesse kuuluvatelt klientidelt tuli vähem vastuseid, kuid need katsid siiski laias ulatuses NaOH 

kasutamise. Keemiatööstusest (nt taimekaitsevahendid, orgaanilised pigmendid ja epoksüvaigud) saadi kokku 

17 vastust (29%). Ülejäänud seitse vastust saadi terasetööstusest, tekstiilitööstusest, kummitootjatelt, 

toiduainetööstuselt, metallitööstuselt ning alumiiniumitööstuselt ja transportijatelt. See näitab, et vastuse 

saatsid 23 NaOH lõppkasutajat ning üks hulgimüüja. Enamikel juhtudest kasutati NaOH-d reagendina 

kemikaalide tootmisel. Mõnedel teiste juhtudel kasutati seda neutraliseerimiseks (terasetööstus, kummi 

tootmine), puhastamiseks ja vee töötlemiseks (toiduainetööstus) või ekstraheerimiseks (alumiiniumitööstus).  

1.3.1 Ekspositsioonistsenaarium 

1.3.1.1 Ekspositsioonistsenaariumi lühiülevaade 
Naatriumhüdroksiidi saab kasutada järgnevates tehnoloogiliste protsesside kategooriates (PROC): 

PROC1 Kasutus kinnises protsessis, ekspositsiooni tõenäosus puudub  

PROC2 Kasutus kinnises ja pidevas protsessis, perioodiline kontrollitud ekspositsioon 

PROC3 Kasutus kinnises doseeritud protsessis (süntees või formulatsioon) 

PROC4 Kasutus doseeritud ja teistes protsessides (süntees), kus tekivad võimalused ekspositsiooniks 

PROC5 Segamine või segunemine doseeritud protsessides (mitmeastmeline ja/või oluline kontakt) 

PROC8a/b Kemikaalide anumatesse/suurtesse anumatesse panemine ja nende sealt välja võtmine 

(mitte)spetsiaalsetes rajatistes 

PROC9 Kemikaalide väikestesse anumatesse panemine (selleks mõeldud täitmisliin)  

PROC10 Rullimine ja harjamine 

PROC11 Mittetööstuslik pihustamine 

PROC13 sissekastmise ja valamise teel asjade töötlemine  

PROC15 Reagentide kasutamine väikestes laboratooriumides  

Ülalmainitud protsesside kategooriaid peetakse olulisemateks, kuid ka teised kategooriad võivad võimalikud 

olla (PROC 1 – 27). 

Naatriumhüdroksiidi saab kasutada paljudes erinevates keemiliste toodete kategooriates (PC). Näiteks saab 

seda kasutada absorbendina (PC2), metalli pinna töötlemiseks (PC14), mittemetalse pinna töötlemiseks 

(PC15), vahendajana (PC19), pH regulaatorina (PC20), laboratoorse kemikaalina (PC21), puhastusainena 

(PC35), veepehmendajana (PC36), veetöötlemiskemikaalina (PC37) või ekstraheerijana. Naatriumhüdroksiidi 

saab potentsiaalselt kasutada ka teistes keemiliste toodete kategooriates (PC 040).  

Kuna naatriumhüdroksiidil on nii palju kasutusi ja ainet kasutatakse nii laialdaselt, saab seda potentsiaalselt 

kasutada kõikides kasutussektorites (SU), mida kasutuse deskriptorsüsteem (SU 124) kirjeldab. NaOH-d 

kasutatakse erinevatel eesmärkidel tööstuse erinevates sektorites. Sektor, mis enim NaOH-d kasutab, on teiste 

kemikaalide, nii orgaaniliste (30%) kui anorgaaniliste (13%), tootmine. Teised kasutused on paberimössi- ja 

paberitööstus (12%), alumiiniumi- ja metallitööstus (7%), toiduainetööstus (3%), veetöötlus (3%) ja 

tekstiilitööstus (3%). Ülejäänut kasutatakse seepide, mineraalõlide, valgendite, fosfaatide, tselluloosi, kummi 

jne tootmiseks (Euro Chlor, 2009). Kasutussektorit 21 (SU21) käsitletakse Ekspositsioonistsenaarium 4-s.  

Kuigi naatriumhüdroksiidi saab kasutada esemete tootmisel, ei tohi seda leidud esemes endas. Tundub, et 

esemete kategooriad (AC) ei ole naatriumhüdroksiidi jaoks rakendatavad.  
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Et hinnata ainete keskkonnaekspositsiooni, on REACH-i jaoks arendatud keskkonda väljutamise kategooriad 

(ERC). Naatriumhüdroksiidi jaoks võivad rakendatavad olla järgnevad keskkonda väljutamise kategooriad: 

ERC1 Ainete tootmine 

ERC2 Preparaatide valmistamine 

ERC4 Tööstuslik kasutus töötlemise abiprotsessides ja toodetes, NaOH ei saa valmistoote osaks  

ERC6A Tööstuslik kasutus, mille tulemuseks on mingi muu aine tootmine (vaheainete kasutamine)  

ERC6B Tööstuslik kasutus reaktiivsete protsesside abina 

ERC7 Aine tööstuslik kasutus suletud süsteemides 

ERC8A Avatud süsteemides laialdase hajuvusega töötlemisabidena, siseruumides kasutamine  

ERC8B Avatud süsteemides laialdase hajuvusega reaktiivsete ainete, siseruumides kasutamine  

ERC8D Avatud süsteemides laialdase hajuvusega töötlemisabidena, välistingimustes kasutamine  

ERC9A Ainete suletud süsteemides laialdase hajuvusega, siseruumides kasutamine  

Ülalmainitud keskkonda väljutamise kategooriad on oletatavasti kõige olulisemad, kuid ka teised tööstuslikud 

keskkonda väljutamise kategooriad võivad võimalikud olla (ERC 1 – 12). Laialdase hajuvusega kasutusi 

käsitletakse Ekspositsioonistsenaarium 4-s.  

1.3.1.2 Ekspositsioonistsenaariumis käsitletud tegevuste, protsesside ja töötingimuste kirjeldus  
Tüüpilised tahke NaOH kasutused on vees lahustamine, metanoolis lahustamine (biodiisli tööstus) ja tahke 

ainena äravoolu blokeeringust vabastamiseks. Vedela NaOH tüüpilised kasutused on allpool välja toodud.  

1.3.1.2.1 Kemikaalide tootmine 
NaOH-d kasutatakse orgaaniliste ja anorgaaniliste kemikaalide tootmiseks, millest valmistatakse mitmeid 

erinevaid lõpp-produkte (Euro Chlor, 2009). Orgaaniliste ja anorgaaniliste kemikaalide tootmiskohtades 

kasutatakse NaOH-d pH stabiliseerimiseks või reagendina teiste kemikaalide sünteesil. Kõikidel juhtudel 

lisatakse NaOH reaktsiooninõusse, kus ta reageerib, peale mida NaOH laguneb. Mõnedes vabrikutes võetakse 

kasutatud NaOH taaskasutusele.  

1.3.1.2.2 Kemikaalide segud 
Ametialane ekspositsioon võib esineda segude tootmisel. Eriti laadimise ja segamise ajal on tõenäosus 

suuremaks ekspositsiooniks. Suurem ekspositsioon võib ilmneda puhastusvahendite tootmisel, kontsentreeritud 

NaOH laadimisel, mis tavaliselt hõlmab vedeliku vaadist või tsisternist tootmisnõusse pumpamist või valamist. 

Laadimisel võib toimuda ekspositsioon vaatide või tsisternide avamisel või aine lisamisel tootmisprotsessi 

tekkinud aurude või aerosoolide sissehingamise tõttu. Peale paaki laadimist NaOH lahustatakse.  

1.3.1.2.3 Paberimössi tootmine ja valgendamine 
NaOH kasutatakse paberimössi- ja paberitööstuses põhiliselt pH reguleerimisel, mössi valmistamisel, 

valgendajana, puhastusvahendina ning vee töötlemisel auru tootmiseks ja demineraliseerimiseks (Euro Chlor, 

2005). Paberi- ja paberimössivabrikud toodavad happelist heitvett, näiteks tootmises kasutatud alkoholi 

aurustumisel tekkinud tugevalt happelisest kondensaadist, mille neutraliseerimiseks kasutatakse NaOH-d. 

Üleliigset NaOH-d ei lasta WWTP-sse ja/või vastuvõtvasse vette (Euro Chlor, 2005). Teised näited NaOH 

kasutamisest paberimössi ja paberi tootmisel on:  

• Paberimössi tootmine jõupaberimeetodil (sulfaatprotsess), mis on täielikult keemiline mössi tootmise viis 

NaOH ja Na2S-ga, kus pH on üle 12, 800 kPa (120 psii). Selleks et ekspositsioon NaOH-le oleks minimaalne, 

viiakse tänapäeval jõupaberimeetodil mössi tootmine tavaliselt läbi alalises kääritusmahutis, mis on sageli 

vooderdatud roostevaba terasega. Temperatuur kääritusmahutis tõstetakse aeglaselt umbes 170°C-ni ja 

hoitakse sellel tasemel 34 tundi. Möss sõelutakse, et eraldada pehmeks keemata jäänud puit; pestakse, et 

eemaldada kasutatud keetmissegu ja saadetakse valgendusseadmesse või mössimasinasse. Selle protsessi 

lõpuks moodustub taasleelistamisseadmes naatriumhüdroksiid (EOHS, 2001). 

• Niinimetatud pikendatud deligniinifitseerimisel, mis on enne valgendamist ligniini eemaldamise tehnika. 

Selles protsessis lõhuvad NaOH ja kuumus ligniini komplekssidemeid, et seda vees lahustuvaks või 

ebapüsivaks muuta. NaOH ja kuumus lõhuvad sidemeid ka tselluloosis, vähendades tugevust ja toodangut. Et 

seda teha, keedetakse puidumössi koos kemikaalidega (NaOH, Na2S) surveanumas (kääritusmahutis), mis 

töötab nii partiide kui pideval meetodil. Juhul kui kasutatakse partiimeetodit, täidetakse kääritusmahutit üleval 

olevast avausest. See võib põhjustada ekspositsiooni kasutatavatele kemikaalidele. 

• Niinimetatud leelise ekstraheerimine valgendusprotsessis, milles orgaanilised happed ja alkoholid 

reageerivad NaOH-ga moodustades orgaanilisi naatriumiühendeid ja vett. Need orgaanilised ühendid 

lahustuvad vees. Siin kasutatakse NaOH-d kõrge pH loomiseks, et valgendusprotsessi optimeerida. NaOH ise 

ei ole valgendaja. Valgendamise eesmärk on ligniini eemaldamine ilma tselluloosi kahjustamata.  
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• Vanapaberi taaskasutamine: vee, NaOH ja kuumuse lisamine teevad vanapaberist uuesti mössi. Sellest 

mössist toodetakse paberimasinal paberit samamoodi, nagu uuest mössist paberivabrikus.  

1.3.1.2.4 Alumiiniumi ja teiste metallide tootmine  
NaOH-d kasutatakse boksiidi, millest ekstraheeritakse alumiiniumoksiid, töötlemisel. Alumiiniumoksiidist 

toodetakse alumiiniumi. Boksiidist toodetakse alumiiniumi Bayeri meetodil. Segatuna auruva (kange) NaOH 

lahusega moodustub boksiidis leiduvast alumiiniumist naatriumaluminiaadi kontsentreeritud lahus, jättes järgi 

lahustumatud lisandid. Tingimused monohüdraatalumiiniumoksiidi ekstraheerimiseks on umbes 250
°
C 

temperatuur ja 3,500 kPa rõhk (Queensland Alumina Limited, 2004). Protsessi lõpus taasmoodustub NaOH ja 

seda kasutatakse uuesti. NaOH segamisel boksiidi ja auruga on tõenäoline ekspositsioon NaOH-le läbi 

sissehingamise, sest temperatuur ja NaOH kontsentratsioon on kõrged. Alumiiniumist valmistoodete 

pinnatöötluses kasutatakse NaOH-d pinna puhastamiseks (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Toiduainetetööstus 
NaOH-d saab toiduainetetööstuses kasutada väga erinevatel otstarvetel. Toiduvalmistamise sektoris 

kasutatakse NaOH-d regulaarselt järgnevaks (Euro Chlor, 2005): 

• Pudelite, protsesside ja varustuse pesemiseks ja puhastamiseks;  

• keemiliseks puuviljade ja juurviljade koorimiseks/lüdimiseks; 

• tärklise modifitseerimiseks; 

• karboksüülmetüültselluloosi valmistamiseks; 

• selliste soolade nagu naatriumtsitraat ja naatriumatsetaat valmistamiseks.  

1.3.1.2.6 Vee töötlus 
NaOH-d kasutatakse laialdaselt vee töötlemisel. Reoveepuhastusjaamades neutraliseerib NaOH äravoolavat 

heitvett ja pehmendab vett. Tööstuses kasutatakse NaOH-d ioonvahetusvaikude regeneratsiooniks. Tänapäeval 

kasutatakse NaOH-d tööstuses erinevatel eesmärkidel: 

• vee kareduse kontrollimine; 

• vee pH regulatsioon; 

• äravoolava heitvee neutraliseerimine; 

• ioonivahetusvaikude regeneratsioon; 

• raskemetallide ioonide eemaldamine läbi sadestamise. 

NaOH-d kasutatakse ka põletus- või suitsulõõride puhastamiseks. Kasutatavatest tehnoloogiatest on aluselise 

lahusega skraberites gaaside pesemine teenus, mida pakuvad paljud tööstusettevõtted. Kasutatavate NaOH 

lahuste kontsentratsioonid varieeruvad vastavalt rakendusele, soovitud tulemuslikkuse tasemele, 

finantssituatsioonist jne. Selle tehnoloogiaga gaaside puhastamine võimaldab vähendada happeliste 

komponentide (HCl, SO2, jne) ja raskemetallide (Hg, Cd, jne) koguseid sellisele tasemele, mis vastab 

riigisisestele ja rahvusvaheliste standarditele (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Tekstiilide tootmine 
Peale looduslike materjalide nagu vill, puuvill ja lina, kasutatakse tekstiilitööstuses laialdaselt sünteetilist kiudu. 

Tselluloostekstiilidel, mida toodetakse viskoosmenetlusel (viskoos, kedratud viskoos), on oluline turuosa. Hetkel 

(2004) ületab aastane tselluloostekstiilide toomine kolm miljonit tonni. Tekstiilide tootmiseks kulub väga palju 

tonne NaOH-d, sest ühe tonni tsellulooskiu tootmiseks kulub 600 kg NaOH-d. NaOH funktsioon tsellulooskiu 

tootmisel on teadmata. NaOH-d kasutatakse ka kui üldist tootmisabi neutraliseeriva agendina.  

Viskoosimenetlusel kastetakse puidumössist saadud tselluloos naatriumhüdroksiidi lahusesse (2025%) ja 

ülejäänud vedelik pressitakse välja, et moodustuks aluseline tselluloos. Lisaained eemaldatakse. Valgetele 

helvestele sarnanevaid tooteid kääritatakse mitu päeva kindlal temperatuuril. Peale helveste purustamist viiakse 

aluseline tselluloos teise mahutisse, kus seda töödeldakse süsinikdisulfiidiga, et moodustuks tselluloosksantaat. 

Et moodustuks oranž viskoosne vedelik viskoos, lahustatakse tselluloosksantaat lahjendatud 

naatriumhüdroksiidis. Happed ja alused, mida selles protsessis kasutatakse, on üsna lahjad, kuid õigete lahuste 

valmistamisel ja pritsimisel on alati oht ekspositsiooniks. Aluseline puru, mis purustamisel toodetakse, võib 

ärritada tööliste käsi ja silmi. Suurim osa tekstiilitööstuses kasutatavast naatriumhüdroksiidist kulub puuvillale 

tugevuse ja siidja sära andmiseks (mercerization), puuvilla valgendamiseks, puhastamiseks ja pesemiseks. 

1.3.1.2.8 Muud tööstuslikud kasutusalad 
NaOH-d kasutatakse ka mitmetes teistes tööstussektorites nagu pindaktiivsete ainete, seepide, mineraalõlide, 

valgendite, fosfaatide, tselluloosi ja kummi tootmine (Euro Chlor, 2009). Enamikes neist kasutusaladest 

toimib NaOH ka kui protsessi abi, näiteks neutraliseerijana.  
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1.3.1.2.9 Valminud toodete professionaalne lõppkasutus  
NaOH-d kasutatakse mitmete puhastusvahendite tootmisel, kuid enamikel juhtudel on lõpp-produktides NaOH 

hulk limiteeritud. Kasutatud NaOH reageerib koostisosadega happe-alusereaktsioonides ning seega ei jää 

tavaliselt lõpp-produkti vaba NaOH-d. Professionaalsete puhastusvahendite kategooriad vastavalt neis 

sisalduvale NaOH kogusele on äratoodud alljärgnevas tabelis.  

Toote tüüp “vaba NaOH” 

sisaldus 

pH 

ulatus 

RMM/OC-d 

puudutavad märkmed 

Põrandapuhastusvahendid <10% >13  

Ahjupuhastusvahendid 5-20% >13  

Põrandale mõeldud rasvaeemaldid <5% >12,5  

Äravooluummistuse eemaldajad <30% >13  

Nõudepesuvahendid 5-30% >13 (kontsentreeritud toode) 

Raskestieemaldatava mustuse puhastusvahendid siseruumidele <5% >12,5  

RMM  Riskihaldusmeetmed  

OC  Töötingimused 

Professionaalsed ahjupuhastusvahendid 

Ahjupuhastusvahendid on tugevad rasvaeemaldajad ning need on sobilikud ahjude, grillide jne külge 

kinnitunud mustuse eemaldamiseks. Ahjupuhastusvahendid sisaldavad tugevaid aluselisi komponente. Tugev 

aluselisus on vajalik kõrbenud mustuse eemaldamiseks. Neid pakendatakse päästikpihustiga pudelitesse ja 

pihustiga purkidesse. Pihustiga purkide kasutamisel tekib sihtpiirkonnale vaht. Peale pihustamist suletakse 

ahju uks, et lasta vahul 30 minutit liguneda. Siis pühitakse ahi puhtaks märja lapi või käsnaga, mida tuleb 

sageli loputada. Naatriumhüdroksiidi maksimaalne kogus pihustiga purgis on 10%. Toode on kas geel, millest 

tekivad pihustamisel suured piisad (100 % >10 μm), või vedelik, mida kantakse pinnale erilise päästiku abil 

moodustuva vahuna. Vahu eesmärk on vähendada aerosooli teket. 

Ahjupuhastusvahendit kasutatakse kord päevas ja kasutusaeg on 10 minutit. Pihustamine toimub külma ahju 

ning on olemas potentsiaalne käte ja käsivarte ekspositsioonioht. Läbi päästikpihusti ja vahupihusti on 

võimalik pihustada kuni 1 g toodet sekundis.  

Professionaalsed põrandapuhastusvahendid 

Tööstuslikult ja institutsionaalselt ei kasutata põrandapuhastusvahendeid lahjendamata kujul. Need väga 

aluselised tooted doseeritakse 1520%-liseks ja 10 m
2
 põrandapinnale kantakse ühe kettaga masina abil 1-2 l 

lahust. Tavaliselt on vajalik 1015 minutiline toimeaeg lahuse põrandalekandmise ja küürimise vahel. Hiljem 

eemaldatakse puhastusvahend tolmuimejaga.  

Äravoolupuhastusvahendid 

Äravoolupuhastusvahendid avavad ummistunud äravoolusid rasva ja orgaanilist rämpsu lahustades ning lahti 

päästes. On olemas erinevat tüüpi äravoolupuhastusvahendid: tooted, mis sisaldavad naatriumhüdroksiidi a 

tooted, mis sisaldavad väävelhapet. Vedelates äravoolupuhastusvahendites on maksimaalselt 30% NaOH-d. 

Vedelate äravoolupuhastusvahendite kasutamine on võrreldav vedelate puhastusvahendite doseerimisega. 

Äravoolupuhastusvahendit peab aeglaselt äravoolutorusse valama. Äravoolu avamiseks kasutatavate 

graanulite NaOH sisaldus on kuni 100%. Äravoolutoru avaja tuleb aeglaselt äravoolutorust alla doseerida. Siis 

peab vähemalt 15 minutit ootama, et äravoolutoru avaja saaks ummistuse eemaldada.  

Professionaalsed juuksesirgendusvahendid 

Mitmed professionaalsete juuksurite kasutatavad juuksesirgendusvahendid sisaldavad teatud määral NaOH-d. 

Juuksesirgendusvahendeid, mis sisaldavad rohkem kui 2% NaOH-d, kantakse juustesse harjaga ja loputatakse 

peale reageerimisperioodi veega välja. Hinnanguliselt ei ole töölise ekspositsioon NaOH-le läbi sissehingamise 

tõenäoline, kuna lenduvus on väike ja aerosoole ei moodustu. Naha ekspositsioon on oluline ainult alla 2% 

kontsentratsioonidel, mis juhtub tõenäoliselt juustest väljaloputamisel. Kui NaOH-d on tootes rohkem kui 2%, 

siis on see söövitav, mis tähendab, et kontrollmeetmed peaksid naha ekspositsiooni ära hoidma. Seega toimub 

ekspositsioon põhiliselt siis, kui juuksur otsustab teha viimase loputuse pärast esimest loputust.   

1.3.1.3 Riskihaldusmeetmed 

1.3.1.3.1 Tööstuste töölistega seotud riskihaldusmeetmed 
Tööstuste töölistega seotud riskihaldusmeetmed on esile toodud tabelis 9. See tabel puudutab nii vedelat kui 

tahket NaOH-d sisaldavaid tooteid. Nendes toodetes on NaOH kontsentratsioon suurem kui 2%. Kuna 

naatriumhüdroksiid on söövitav, peaks inimeste tervist puudutavad riskihaldusmeetmed keskenduma selle ainega 

otsese kontakti vältimisele. Sellel põhjusel on naatriumhüdroksiidi tööstuslikul kasutamisel eelistatud 
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automatiseeritud ja kinnised süsteemid. Kui on oht naatriumhüdroksiidi aerosoolide tekkeks, peaks kasutama ka 

hingamisteede kaitsevarustust. Kuna NaOH on söövitav, peab kasutama kohast naha ja silmade kaitsevarustust.  

Tabel 9. Töölistega seotud riskihaldusmeetmed 

Informatsiooni tüüp Andmete väli Selgitus 

Piirangud ja vajalik hea 

tööpraktika 

Hea praktika: kus sobilik, manuaalsete 

protsesside asendamine automaatsete 

ja/või kinniste protsessidega. See väldiks 

ärritavaid udusid ja neist potentsiaalselt 

tulenevaid pritsmeid (EU RRS, 2008): 

 Kasutada kinniseid süsteeme või 

avatud konteinerite katmist (nt 

katted) (hea praktika) 

 Transpordiks läbi torude, tehniline 

tsisternide täitmine/tühjendamine 

automaatsete süsteemidega 

(imipumbad jne) (hea praktika)  

 Lapiktangide ja pikkade 

käepidemetega haardetangide 

kasutamine käsitsi tehtaval tööl, “et 

vältida otsest kontakti ja 

ekspositsiooni läbi pritsmete (üle pea 

küünitades töötamine ei ole lubatud)” 

(hea praktika) 

Olukord mössi- ja paberitööstuses 

EU RAR (2007) ajal: 
Peaaegu kõik tehased (97%) kasutavad 

automatiseeritud kinnist süsteemi. 50% 

tehastest märkisid siiski, et NaOH 

toimub mahutite/anumate (taas) 

täitmisel, puhastamisel, hooldusel, 

Veoautodelt mahalaadimisel, reagentide 

lisamisel, tsisternide või kottide 

tühjendamisel ning proovide võtmisel 

(keskmiselt neli töölist tehase kohta).  

Olukord keemiatööstuses EU RAR 

(2007) ajal: Suurim ekspositsioon 

sissehingamise kaudu toimub 

eeldatavasti NaOH mahutist 

reaktsioonianumasse laadimise ajal. 

Enamus tööstusi kasutab suletud ja/või 

automatiseeritud protsessi ja vedelat 

50%-list NaOH-d.  

Olukord tekstiilitööstuses EU RAR 

(2007) ajal: Ekspositsioon NaOH-ga 

võib toimuda puidumössi leotamisel ja 

tselluloosksantaadi lahustamise ajal. 

Enamus tööstusi kasutab suletud ja/või 

automatiseeritud protsessi. NaOH ei 

pihustata. 

Lokaalne 

väljatõmbeventilatsioon 

vajalik ja hea 

tööpraktika 

Lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole 

vajalik aga on hea praktika. 

Et parandada tööpiirkonna õhu 

kvaliteeti ja ära hoida potentsiaalset 

hingamisteede ärritust.  

Olukord EU RAR (2007) ajal: kokku 

8 klienti 22-st (36%) vastasid, et nad 

kasutavad NaOH käitlemise ajal 

lokaalset väljatõmbeventilatsiooni. 

Üldventilatsioon Üldventilatsioon on hea praktika, kui 

lokaalset väljatõmbeventilatsiooni ei ole. 

Et parandada tööpiirkonna õhu 

kvaliteeti ja ära hoida potentsiaalset 

hingamisteede ärritust. 

Isiklik kaitsevarustus 

(IKV) vajalik tavalistel 

töötingimustel 

• Hingamisteede kaitsmine: Tolmu või 

aerosooli tekkimisel kasutada sobiva 

filtriga hingamisteede kaitsevarustust 

(P2) (nõutud) 

• Käte kaitsmine: vee- ja keemiakindlad 

kaitsekindad (nõutud)  

o materjal: butüül-kumm, PVC, 

loodulikust lateksist sisekattega 

polükloropreen, materjali paksus: 

0,5 mm, läbitungimisaeg: > 480min  

o materjal: nitriilkumm, fluoritud 

kumm, materjali paksus: 0,35-0,4mm, 

läbitungimisaeg: > 480 min 

• Silmade kaitsmine: peab kandma 

keemiakindlaid kaitseprille. Kui 

Olukord EU RAR (2007) ajal: 

Küsimustik näitas, et 29% klientidest 

vastasid, et ekspositsioon 

sissehingamise kaudu on võimalik. 

71% vastasid, et naha ekspositsioon on 

võimalik. 75% vastasid, et silmade 

ekspositsioon on võimalik. Enamikel 

juhtudel ei kasutatud IKV-d, et vältida 

aine sissehingamist. 46% vastasid, et 

nahaga kokkupuute vältimiseks 

kasutatakse kindaid. 25% teatasid 

spetsiaalsete riiete kasutamisest ja 29% 

teatas, et mingit IKV-d ei kasutatud. 

67% klientidest vastasid, et silmadega 

kokkupuute vältimiseks kasutatakse 
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Informatsiooni tüüp Andmete väli Selgitus 

pritsmete tekkimine on tõenäoline, tuleb 

kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille, 

näomaski (nõutud)  

• Tuleb kanda sobivat kaitseriietust, 

põllesid, maski ja ülikondasid. Kui 

pritsmete tekkimine on tõenäoline, tuleb 

kanda kummist või plastist saapaid (nõutud) 

kaitseprille või kogu nägu katvat maski. 

Ülejäänud kliendid vastasid, et 

enamikel juhtudel ei kasutata mingit 

IKV-d (Euro Chlor, 2005). 

Muud töötajatega 

seotud 

riskihaldusmeetmed. 

Näiteks: Detailsed 

treeningsüsteemid, 

seire-/aruandlus- või 

revideerimissüsteemid, 

konkreetsed 

kontrollijuhised. 

Järgnevad meetmed on nõutud (EU RRS, 

2008): 

• töölised, kelle töö on seotud 

tuvastatud riskantsete protsessidega, 

peaksid olema koolitatud: a) vältima ilma 

hingamisteede kaitsevarustuseta 

töötamist ja b) mõistma 

naatriumhüdroksiidi söövitavaid omadusi 

ning eriti naatrimhüdroksiidi 

sissehingamise tagajärgi ja c) järgima 

ohutumaid protseduure vastavalt tööandja 

instruktsioonidele (EU RRS, 2008). 

• tööandja peab tagama, et nõutud 

IKV on saadaval ning et seda kasutatakse 

vastavalt juhistele 

 

Töölistega seotud 

meetmed, mis on 

seotud toote disainiga 

(v.a kontsentratsioon)  

• Abivahenditega kõrge viskoossuse 

reguleerimine (hea praktika) 

• Transportimine ainult tsisternides 

ja/või paakautoga (hea praktika) 

Pritsmete tekke vältimine 

1.3.1.3.2 Professionaalsete töölistega seotud riskihaldusmeetmed  
Kuna naatriumhüdroksiid on söövitav, peaks inimeste tervist puudutavad riskihaldusmeetmed keskenduma 

selle ainega otsese kontakti vältimisele. Sellel põhjusel on naatriumhüdroksiidi professionaalsel kasutamisel 

eelistatud automatiseeritud ja kinnised süsteemid. Kuna suletud ja automaatsüsteemide ning lokaalse 

väljatõmbeventilatsiooni rakendamine ei pruugi olla teostatav, on isikliku kaitsevarustuse kõrval järgmisel 

tähtsusastmel tootega seotud disainimeetmed, mis hoiavad ära silmade ja naha otsese kokkupuute NaOH-ga 

ning hoiavad ära aerosoolide ja pritsmete tekke.  

Tootega seotud disainimeetmed on vajalikud. Nende hulka kuuluvad spetsiifilised dosaatorid, pumbad jne, mis 

on disainitud pritsmete/lekete/ekspositsiooni ärahoidmiseks.  

Tabel 10 annab ülevaate soovitatud isiklikust kaitsevarustusest. Olenedes NaOH kontsentratsioonist 

valmissegus, soovitatakse erinevat piirangute astet.  

Tabel 10. Professionaalsete töölistega seotud kaitsevarustus  

 NaOH 

kontsentratsioon 

tootes > 2% 

NaOH 

kontsentratsioon 

tootes 0,5% kuni 2% 

NaOH 

kontsentratsioo

n tootes < 0,5% 

Hingamisteede kaitse: Tolmu või aerosooli 

tekkimisel (nt pihustamine) kasutage heakskiidetud 

hingamisteedele mõeldud kaitsevarustust (P2) 

Kohustuslik Hea praktika Ei 

Käte kaitse: Potentsiaalse nahaga kokkupuute korral 

kasutage vettpidavaid keemiakindlaid kaitsekindaid 

Kohustuslik Hea praktika Ei 

Kaitsev riietus: Kui pritsmete teke on tõenäoline, 

kasutage sobivat kaitseriietust: põlled, kilbid ja 

ülikonnad, kummist või plastist saapad 

Kohustuslik Hea praktika Ei 

Silmade kaitse: Kui pritsmete teke on tõenäoline, 

kange tihedalt istuvaid keemiakindlaid kaitseprille 

ja/või näomaski 

Kohustuslik Hea praktika Ei 
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1.3.1.3.3 Keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmed 
Keskkonnaga seotud olulisi riskihaldusmeetmeid kirjeldab lõige 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Jäätmetega seotud meetmed 
Tahkeid NaOH jäätmeid ei eksisteeri. Vedelad NaOH jäätmed peaks taaskasutama või heitma tööstuslikku 

heitvette ja vajadusel neutraliseerima (vt keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmeid).  

 

1.3.2 Ekspositsiooni hinnang 

1.3.2.1 Tööliste ekspositsioon 
NaOH on söövitav aine. Söövitavate ainete ja segude käsitlemisel esineb otsene kontakt nahaga harva ja seega 

eeldatakse, et korduva igapäevase kontakti võimalust nahaga võib eirata. Seega, vastavalt NaOH EU RAR-ile 

(2007), ei hinnata naha ekspositsiooni puhta NaOH-ga. Nende ainete ja segude korduvat kokkupuudet ei tohi 

siiski eirata.  

Olulisemad rühmad, kes võivad potentsiaalselt kokku puutuda söövitavate toodetega, on keemiatööstuse, 

alumiiniumitööstuse ja paberitööstuse töölised. Ka tekstiilitööstuse töölised ja koristajad võivad suuremal või 

vähemal määral (lahjendatud) NaOH-ga kokku puutuda. 

NaOH ei ole normaalsel käsitlemisel ja kasutamistingimustel kehas eeldatavasti süsteemselt saadaolev ning 

seega ei tohiks ilmneda süsteemseid tagajärgi peale naha või hingamisteede ekspositsiooni NaOH-le. 

Mõõdetud ekspositsioonikontsentratsioonid 

Tööliste mõõdetud ekspositsioonikontsentratsioonid on kokku võetud tabelis 11.  

Tabel 11. Tööliste pikaajalise ekspositsiooni kontsentratsioonid (mõõdetud 

ekspositsioonikontsentratsioonid) 

Ekspositsiooni 

viisid 

Mõõdetud 

ekspositsiooni-

kontsentratsioonid 

Selgitus/mõõdetud andmete allikas 

väärtus ühik 

Sissehingamine 

exposure 
 

 

  EU RAR-ist (2007): valminud toodete lõppkasutus 

<0,11 mg/m
3
 Isikult ja alalt proovi võtmine, proovivõtmisaeg: 250-364 min, 

asukohad: mehhaanik, puhastusruumi juures olev laud, elektrikilbi 

kõrval olev sein, mittekasutatava varustuse keskosa, tööristakäru 

must sein (Burton et al. 2000) 

  EU RAR-ist (2007): mössi ja paberi tööstuslik kasutamine 

 

 

<0,5/16* mg/m
3
 Asukohad: puidutöötlusvabrik, mössi tootmiskoht, 

valgendi/keemilised valmissegud, masinaruum, taastamis- ja 

taasleelistamisprotsesss, Arv: 2-12, Kestvus: >8 tundi, TWA 

(Kennedy et al. 1991) 

 

 

0,001-

0,70 

mg/m
3
 Asukohad: mössi tootmine, varude puhastamine jne, paberi/papi 

masin, jäätmepaberist tindi eemaldamine, TWA, kogu arv: 5, 

leidude arv: 1-5, Ulatus: 0,001 – 1,2 mg/m
3
) (Korhonen et al., 

2004) 

  EU RAR-ist (2007): alumiiniumitööstus 

 

 

0,033 

1.1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ AK 

Andmed pärinevad aastatest 1997-1999. Asukohad: söövitava 

pesemise ajal, liivalukuga prügikonteiner (operaatori asukohas, 

söövitava pesemise taaskasutusmahuti, uue hoone tigukonveier, 

vana hoone ülevoolupaak, valamisnõu, filtri pestakse tõstuki 

juhtimisseadmel, esimese korruse söövitavate ainete paagi kohal, 

trummelfiltrid/tavapärane kasutus, filtri ees põrandal, tööpingil, 

teise korruse filtril, filtri tühjendusventiili juures, teise korruse 

konveierilindi juures, söövitava pesu ajal pesukoha värava kohal, 

sadestuskonteineri kohal, pesu söövitava ainega, operaatori asukoht, 

pesukoha värava katlakivi eemaldamine, söövitav pesemine täites 

Primaarset B paaki, proov paagi pealt, tsüklonite läheduses tavalise 

töötlemise ajal.  

Keskmine: tolmuhulga mõõtja/filter, 22 proovivõtmise kohta 1-5 

kordust, t= 5-117 min 
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Ekspositsiooni 

viisid 

Mõõdetud 

ekspositsiooni-

kontsentratsioonid 

Selgitus/mõõdetud andmete allikas 

väärtus ühik 

   Uus kirjandus: alumiiniumitööstus 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 2, Hooldus, N=19, Ulatus: 0,02-4 mg/m

3
,  

4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 3, Hooldus, N=8, Ulatus: 0,05-0,6 mg/m

3
,  

4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 3, Lagundamine, N=6, Ulatus: 0,05-0,6 mg/m

3
, 

15 min proov (Musk et al., 2000) 

 

 

0,46 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 2, Puhastamine, N=27, Ulatus: 0,1-2,3 mg/m

3
,  

4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 3, Puhastamine, N=9, Ulatus: 0,05-1,1 mg/m

3
,  

4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 1, Sadestamine, N=19, Ulatus: 0,1-0,8 mg/m

3
,  

4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 3, Kaltsineerimine või tarne, N=18,  

Ulatus: 0,05-0,9 mg/m
3
, 15 min TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 2, Katlakivi eemaldamine, N=11,  

Ulatus: 0,1-1 mg/m
3
, 4 tund TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM Rafineerimistehas 3, Katlakivi eemaldamine, N=12,  

Ulatus: 0,05-3,5 mg/m
3
, 15 min TWA (Musk et al., 2000) 

   Uued andmed alumiiniumitööstuse kohta: 

 

 

0,006 mg/m³ AK aasta: 2001, asukoht = lagundamine, N=18, kestvus= 8 tund,  

ulatus TWA= 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ AK aasta: 2001, asukoht = filtreerimine, N=19, kestvus= 8 tund,  

ulatus TWA= 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ AK aasta: 2001, asukoht = sadestamine, N=11, kestvus= 8 tund,  

ulatus TWA= 0,003 – 0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ AK aasta: 2001, kokku, N=48, kestvus= 8 tund,  

ulatus TWA= 0,002 – 0,081 mg/m
3
 

   EU RAR-ist (2007): tekstiilitööstus 

 

 

1,7-6,8 mg/m³ AK Leelisega töötlemine (tugevuse ja sära andmiseks), valgendamine, 

pesemine , segamine ja kontsentreerimine, 1-13, ladustamine, 

eksponeeritud töölised, N=8-86 
* Lubja kustutaja/leelisetootja häiritud tingimustest tulev üksik kõrge lugem.  

** On teada, et proov oli saastunud kuna aurul/udul ja proovivõtja vahel puudus proovi võtmise ajal kontakt; valitsevate 

ilmaolude tõttu võeti proov auru allikast ülestuult olevast kohast.  

*** Proove võeti väga märjast aurust/udupilvedest; täheldati pumpade seiskumist ja pumpade üleujutamist.  

Toodetud saaduste lõppkasutus  
1998. aasta aprillis hindas üks firma lennukitualettide paakide puhastamise, ülevaatuse ja parandamisega 

seotud terviseohtlikkust. Peamiseks eesmärgiks oli uurida potentsiaalset kokkupuudet nakkuslike 

mikroorganismidega, kuid mõned mõõtmised tehti ka NaOH ekspositsiooni kohta (Burton et al., 2000). NaOH 

oli pesuruumis kasutatavate seepide ja puhastusvahendite üheks koostisosaks. Üks proov võeti isiklikust 

hingamisruumist ja neli erinevatelt pindadelt (kolm tualeti puhastusruumist ja üks selle väljast). Proove 

analüüsiti aluselise tolmu ja udu olemasolu tuvastamiseks happe-aluse tiitrimisega vastavalt NIOSH meetod 

7401-le. Järgides Burton et al.-i (2000), oletati, et tulemused on madalad, kuna vaatluste päeval oli vähe seepi 

pritsitud. Kuna täpset ekspositsioonitaset ei teata, ei võeta neid andmeid riskianalüüsil arvesse (EU RAR 

2007).  

Mössi- ja paberitööstus 
1988. aastal tehti ühes paberivabrikus mõõtmisi (Kennedy et al., 1991). Kokku võeti erinevatest kohtadest 28 

pinnaproovi, minimaalne mõõtmisaeg oli kaheksa tundi (vt Tabel 11). On ebaselge, kuidas mõõtmisi sooritati. 

Ükski mõõtmine ei ületanud avastamistaset. Kõik mõõdetud pinnad olid eksponeeritud üle kaheksa tunni 
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0,5 mg/m
3
 kontsentratsiooniga NaOH-le.  

Rahvusvahelisel epidemioloogiauuringul, mis käsitles tööliste kemikaalidega kokkupuutumist mössi- ja 

paberitööstuses, analüüsiti 3873 mõõtmisega andmebaasi (Korhonen et al., 2004). Enamus mõõtmisi olid 

aastatest 1980 kuni 1994 ja need olid sooritatud 12 riigis. NaOH-d oli mõõdetud 15 korral (vt Tabel 11). Kaks 

mõõtmist mössiga varustamise ajal ja üks papimasina juures ületasid avastamistaseme. Jäätmepaberilt tindi 

eemaldamisel ületasid kõik mõõdud 0,70 mg/m
3
 AK-iga (ulatus 0,30 – 1,20 mg/m

3
). Mõõtmised kestsid üle 

tunni, kuid täpne kestus pole selge. Artikkel ei täpsusta, milliseid tööülesandeid mõõtmise ajal täideti. Need 

mõõtmised peegeldavad varasemat situatsiooni, mil ei arvestatud piisavalt sobilike riskihaldusmeetmetega 

Tabel 9. järgi soovitatakse järgnevaid RMM-e: 1) kasutada nii palju kui võimalik suletud süsteeme, 2) kus 

kohane kasutada LVV-i ja 3) pritsmete ja aerosooli tekke korral kasutada HKV-d.  

Alumiiniumitööstus 
Ettevõttes A viidi aastatel 1997 ja 1999 läbi “söövitava udu” staatilisi mõõtmisi alumiiniumi tootmise ajal. 

Nende mõõtmiste kokkuvõte on antud tabelis 11. Söövitavat udu mõõdeti 37 mm, 0,8 μm, MCEF-ga, mille 

membraanfiltril on kolmeosalises suletud esiküljega kassetis tselluloosist tagavaraplokk, või SKC 

miniatuurtolmumõõtjaga, mis sisaldab ülipuhast vett. Kõik tehtud mõõtmised (vt tabel 11) on proovid pinna 

halvimast olukorrast ja paljudes testimiseks valitud kohtades olid kõrged kontsentratsioonid oodatavad. 

Kõikide mõõtmiste aritmeetiline keskmine on 0,39 mg/m
3
 ja ulatus on 0,033-1,1 mg/m

3
 (v.a 

õnnetusolukordades mittetöötava aparatuuriga tehtud mõõtmised). Keskmine mõõtmisaeg on 57 min. Kuna 

masinistid ei ole mõõdetavates kohtades kogu aeg kohal, siis oletatakse, et kogu kohalodud aeg võrdub 

umbkaudse keskmise mõõtmisajaga (1 tund). Oletades, et tööpäev kestab kaheksa tundi, mille jooksul toimub 

ühe tunni jooksul 1,1 mg/m
3
 kontsentratsiooniga ekspositsioon ja ülejäänud seitsmel tunnil ekspositsiooni ei 

toimu, on kogu vahetuse halvima juhu stsenaariumi ekspositsiooni tasemeks 0,14 mg/m
3
. Lühiajalise halvima 

juhu stsenaariumi on hinnanguliselt 1,1 mg/m
3
. Oletades, et tööpäev kestab kaheksa tundi, mille jooksul 

toimub ühe tunni jooksul 0,39 mg/m
3
 kontsentratsiooniga ekspositsioon ja ülejäänud seitsme tunni jooksul 

ekspositsiooni ei toimu, on terve vahetuse tüüpiline ekspositsioonitase 0,05 mg/m
3
. Lühiajalise tüüpilise 

ekspositsiooni väärtus on hinnanguliselt 0,39 mg/m
3
 (EU RAR 2007). 

Musk et al. (2000) pakub söövitava udu tööalase ekspositsiooni andmeid kolme Lääne-Austraalia alumiiniumi 

rafineerimistehase.kohta. Proovi kestus oli 15 minutit ja TWA on neli tundi. Hõlmatud tegevused olid 

hooldus, lagundamine, puhastamine, sadestamine, kaltsineerimine või tarnimine ja katlakivi eemaldamine.  

Ühes teises uuringus (Fritschi et al. 2001) olid söövitava udu ekspositsiooni tulemused esitatud kvalitatiivselt, 

mille tõttu ei ole need riskianalüüsiks sobilikud.  

Ülalmainitud mõõtmised peegeldavad varasemat situatsiooni, mil ei arvestatud piisavalt sobilike 

riskihaldusmeetmetega. Tabel 9 järgi soovitatakse järgnevaid RMM-e: 1) nii palju kui võimalik kasutada 

suletud süsteeme, 2) kus kohane kasutada LVV-i ja 3) pritsmete ja aerosooli tekke korral kasutada HKV-d.  

Alumiiniumitööstusest on kogutud uuemad erinevaid tegevusi (lagundamine, filtreerimine, sadestamine) 

kajastavad andmed. Palju proove võeti täisvahetuse ajal. Maksimaalne täheldatud kontsentratsioon oli 

0,021 mg/m
3
. Seda väärtust võetakse edasises riskianalüüsis arvesse.  

Tekstiilitööstus 
1981. aastal viidi Soome erinevates tekstiili tootvates ettevõtetes läbi mõõtmised (Nousiainen et al., 1981). 

Kokku võeti erinevates kohtades kogu vahetuse vältel 198 pinnaproovi (vt tabel 11). Mõõtmiste ajaks paigaldati 

fikseeritud aparaat, et saada parimad keskmised töötaja ekspositsiooni väärtused ilma normaalset töörutiine 

segamata. Kaugus leelisega töötlemise, leostamise või pesumasina välimisest seinast oli üks meeter. 

Proovivõtmiskõrgus maast või tööplatvormilt oli 15 m. Mõõtmisi tehti iga leelisega töötlemise masina ees-, 

kesk- ja tagaosa juures. Keskelt võetud mõõtmiste tulemused olid sageli kõrgeimad, sest lahus oli seal kuum. Ka 

valgendamise puhul tehti mõõtmisi masina eri piirkondades. Enamik mõõtmisi tehti leelisega töötlemise ja 

valgendamise ajal ning teiste kohtadega võrreldes oli tööliste arv, kes võivad olla eksponeeritud, kõrge. Need 

mõõtmised on aegunud ega kirjelda tänase halvima juhu situatsiooni, vaid tekstiilitööstuse olukorda 30 aastat 

tagasi. Tabel 9 järgi soovitatakse järgnevaid RMM-e: 1) nii palju kui võimalik kasutada suletud süsteeme, 2) kus 

kohane kasutada LVV-i ja 3) pritsmete ja aerosooli tekke korral kasutada HKV-d. Seega, et vältida 

ekspositsiooni sissehingamise kaudu, tuleks neid RMM-e kasutada. Tänapäeva tekstiilitööstustes kasutatakse 

NaOH-d enamasti kinnistes süsteemides, tööliste ekspositsiooni ei toimu (nt vt pilte joonisel 1). Juhtudel, kus on 

endiselt avatud kasutamine, puudub oluline ekspositsioon, sest need ei ole pihustusprotsessid, vaid 

sissekastmisprotsessid, mille käigus ei teki aerosoole. NaOH-ga väga sarnase KOH ekspositsiooni mõõtmine 

avatud kasutuses (seadmete puhastamine, mis hõlmab võimalikku ekspositsiooni) andis tulemuseks vähem kui 

0,06 mg/m
3
, mis on avastamispiir. 
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Joonis 1: NaOH kasutamine kinnises süsteemis tänapäeva tekstiilitööstuses. Tööliste ekspositsiooni ei 

toimu. (vasakul: NaOH jaotamine, keskel: NaOH säilitamine, paremal: NaOH kasutamine (värvimine)) 

 

Hinnangulised ekspositsioonikontsentratsioonid 

EU RAR (2007) raporteeritud tööliste hinnangulised ekspositsioonikontsentratsioonid on kokku võetud tabelis 12.  

Tabel 12. Tööliste pikaealise ekspositsiooni kontsentratsioonid (hinnangulised 

ekspositsioonikontsentratsioonid)  

Ekspositsiooni 

viisid 

Hinnanguline 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Selgitus/mõõdetud andmete allikas 

 väärtus ühik  

Naha 

ekspositsioon 

0,42-84 mg/d Mitmed naha ekspositsiooni hinnangulised väärtused arvutati EU 

RAR-is (2007) kasutades EASE-t järgnevateks stsenaariumiteks: 

vedela ahjupuhastusvahendi lõppkasutus, pihustatava 

ahjupuhastusvahendi lõppkasutus, juuksesirgestajate lõppkasutus 

ning tekstiilitööstuses kasutamisel. 

Ekspositsioon 

sissehingamise 

kaudu 

Tüüpiline: 

0,04 

MHJ: 

0,08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

EU RAR-ist (2007): NaOH-d sisaldavate toodete tootmine  
Vedela NaOH (T = 20°C) protsessi lisamine (aururõhk on väga madal, 

aerosooli ei moodustu, LVV on olemas, kasutusviis: mittehajuv 

kasutamine), EASE ennustab tüüpiliseks ekspositsiooniks sissehingamise 

teel 0-0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Oletades, et NaOH kontsentratsioon on 

50%, on hinnanguline tüüpiline ekspositsiooniväärtus 0,04 mg/m
3
 

(0,025 ppm) (ulatuse keskel 0 – 0,05 ppm). Hinnanguline halvima juhu 

ekspositsioon on 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, ulatuse kõrgem väärtus). 

 mittearvestatav  EU RAR-ist (2007): vedela ahjupuhastusvahendi lõppkasutus 
EASE hinnangul (oletades, et aururõhk on väga madal, et ei moodustu 

aerosoole, et ei toimu otsest kokkupuudet nahaga, et kasutamine ei ole 

laialiajav) on tüüpiline ekspositsioon läbi sissehingamise 0 – 0,17 mg/m
3
 

(0 – 0,1 ppm). Oletades, et lahjendus on 1:50 (ahjupuhastusvahendit ei 

kasutata lahustamata kujul) ja et 7,5% NaOH (NaOH keskmine 

kontsentratsioon) hinnanguline sissehingamisväärtus (võttes ulatuse 

keskmise väärtuse) on 1,3 · 10
-4

 mg/m
3
 (0,02 · 0,075 · 0,085). 

Mõistliku halvima juhu sissehingamisekspositsiooni väärtust 

hinnatakse võttes ulatuse ülemine väärtus, mis annab hinnanguliseks 

väärtuseks 2,6 · 10
-4

 mg/m
3
 (0,02 · 0,075 · 0,17). Nii tüüpilist kui 

halvima juhu hinnangulist väärtust võib pidada mittearvestatavaks.  
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Ekspositsiooni 

viisid 

Hinnanguline 

ekspositsiooni-

kontsentratsioon 

Selgitus/mõõdetud andmete allikas 

 väärtus ühik  

 0,13 mg/m
3
 EU RAR-ist (2007): pihustatava ahjupuhastusvahendi 

lõppkasutus 
NaOH ei ole lenduv aine ning seega ei ole EASE sobilik 

pihustamisest tuleneva sissehingamisekspositsiooni hindamiseks. EU 

RAR (2007) viitab mittelenduvate ainete pihustamisest tuleneva 

ekspositsiooni hindamiseks De Pater et al.’i (1999) tuletatud 

mudelile. See mudel põhineb pihustatud kihi polüisotsüanaatide 

ekspositsioonil ja seda peetakse oluliseks ka pihustuspuhastamisel. 

Mudel: 

Es = Em (Cs/Cm) 

Es = hinnanguline sissehingamisekspositsioon (mg/m
3
),  

Em = mõõdetud ekspositsioon mittelenduvate ainetega (mg/m
3
), 

Cs = antud aine protsentuaalsus ja  

Cm = kogu mittelenduvate ainete protsentuaalsus. 

Oletades, et NaOH kontsentratsioon on 3% (keskmine NaOH 

kontsentratsioon pihustuspudelis), on Cs 0.03. Kuna mittelenduvate 

ainete mõõdetud ekspositsioon ja protsentuaalsus on teadmata, 

kasutatakse pihustusvärvide väärtuste tähistamiseks: Em = 10 mg/m
3
 

ja Cm = 0,3. Tulemuse kohaselt on hinnanguline 

sissehingamisekspositsioon 1 mg/m
3
 kohta (10 · 0,03/0,3). Kui 

pihustamine toimub üks tund päevas ja ülejäänud päeva jooksul 

ekspositsiooni ei toimu, on mõistliku halvima juhu ekspositsioon 

hinnanguliselt 0,13 mg/m
3
. 

 

 

Tüüpiline: 

0,04 

MHJ: 

0,08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

EU RAR-ist (2007): EASE simulatsioon keemiatööstusele, 

tööstuslik kasutamine mössi-, paberi- ja alumiiniumitööstuses: 
Vedela NaOH (T = 20°C) protsessi lisamine (aururõhk on väga madal, 

aerosooli ei moodustu, kasutusviis: mittehajuv kasutamine), EASE 

ennustab tüüpiliseks ekspositsiooniks sissehingamise teel 0-0,17 mg/m
3
 

(0 – 0,1 ppm). Oletades, et NaOH kontsentratsioon on 50%, on 

hinnanguline tüüpiline ekspositsiooniväärtus 0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) 

(ulatuse keskel 0 – 0,05 ppm). Et hinnata mõistlikku halvimat juhtu, 

võetakse ekspositsioon väärtusega 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, ulatuse 

kõrgem väärtus) 

 

 

0 – 0,043 mg/m
3
 EU RAR-ist (2007): tekstiilitööstusele 

Tselluloosi NaOH lahuses leotamist võib võrrelda segamisega. Sel 

juhul lisatakse tselluloos naatriumhüdroksiidile. Oletades, et tegu on 

suletud süsteemiga, aururõhk on väga madal, kus ei moodustu 

aerosoole ja kus kasutamine ei ole laialiajav, ennustab EASE 

ekspositsiooni 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Kui kasutatakse 25% 

NaOH, on ulatuseks 0 – 0,043 mg/m
3
. 

Tööliste hinnanguline hingamisteede ekspositsiooni kontsentratsioon ECETOC TRA mehhanismi järgi on 

kokku võetud tabelis 13. Oletatakse, et juhul kui vastupidist pole mainitud, ei ole lokaalset 

väljatõmbeventilatsiooni ega kasutata hingamisteede kaitsevarustust. Ekspositsioon seati halvima juhu oletus 

rohkemaks kui neli tundi päevas. Kus tundud oluline, täpsustati professionaalset kasutamist kui halvima juhu 

oletust. Tahkisele valiti madala tolmususega klass, kuna NaOH on väga hügroskoopne. Hinnangus arvestati 

vaid kõige olulisemaid PROC-sid.  

Naha ekspositsiooni kavantitatiivne tuletamine ei ole vajalik, sest naha ekspositsioonile ei tuletatud DNEL-i. 
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Tabel 13. Tööliste pikaajalise hingamistede ekspositsiooni kontsentratsioonid (hinnangulised 

ekspositsioonikontsentratsioonid) 

PROC PROC-i kirjeldus  Vedelik 

(mg/m
3
) 

Tahkis (mg/m
3
) 

PROC 1 Kasutus kinnises protsessis, tõenäosus ekspositsiooniks puudub.  0,17 0,01 

PROC 2 Kasutus kinnises pidevas protsessis, perioodilised kontrollitud 

ekspositsioonid (nt proovivõtmine). 

0,17 0,01 

PROC 3 Kasutus suletud doseeritud protsessides (süntees või 

kokkusegamine). 

0,17 0,1 

PROC 4 Kasutus doseeritud ja teistes protsessides (süntees), kus tekivad 

võimalused ekspositsiooniks. 

0,17 0,2 (LVV-iga) 

PROC 5 Segamine ja kokkusegamine doseeritud protsessis, et toota 

valmissegusid ja tooteid (mitmeastmeline ja/või oluline 

kokkupuude) 

0,17 0,2 (LVV-iga) 

PROC 7 Tööstusseadmete ja varustuste pritsimine.  0,17 Ei ole rakendatav 

PROC 8a/b Aine või valmissegu teisaldamine (laadimine/tühjendamine) 

ühest nõust teise selleks mõeldud asukohas või selleks 

mittesobivates asukohtades.  

0,17 0,5 

PROC 9 Ainete või valmistiidete panemine väikestesse anumatesse 

(täitmisliin, kaasa arcatud kaalumine) 

0,17 0,5 

PROC10 Rulliga töötamine, kleepuva või mõne muu kattekihi harjamine.  0,17 0,5 

PROC11 Pihustamine väljaspool tööstust või selle rakendusi.  0,17 0,2 (LVV-iga) 

PROC13 Asjade töötlemine leotades ja ülevalades. 0,17 0,5 

PROC14 Valmissegude ja esemete tootmine tablettideks tegemise, 

kokkupressimise, pressimise ja granuleerimise teel 

0,17 0,2 (LVV-iga) 

PROC15 Laboratooriumi reagentide kasutamine 0,17 0,1 

PROC19 Lähedase kontaktiga käsitsisegamine, olemas on ainult IKV. 0,17 0,5 

PROC23 Avatud töötlemine ja ülekandeoperatsioonid (mineraalidega) 

kõrgendatud temperatuuril. 

0,17 0,4 (LVV-iga ja 

HKV(90%)) 

PROC24 Kõrge (mehhaanilise) energiaga materjalidesse ja/või toodetesse 

seotud ainete isoleerimine ja puhastamine. 

0,17 0,5 (LVV-iga ja 

HKV(90%)) 

Arvati, et PROC 26 kehtib ainult metallitööstusele. Oletatakse, et anorgaaniliste ainete käitlemine on kaasatud 

hinnatud PROC-ides.  

Respiratoorne ekspositsioon laadimise ajal võib toimuda vaate või tsisterne avades ja toote protsessi lisamisel 

tekkivate aurude või aerosoolide tõttu. NaOH lahjendatakse peale mahutisse paigutamist.  

Ekspositsiooni väärtuste kokkuvõte 

Tööliste ekspositsioonikontsentratsioonide kokkuvõte, mis on riskianalüüsiks arendatud, on antud tabelis 14.  

Tabel 14. Tööliste ekspositsioonikontsentratsioonide kokkuvõte 

Ekspositsiooni 

teed 

Kontsentratsioonid Selgitus 

Naha ekspositsioon 

(mg/cm
2
) 

84 mg/d EU RAR-ist (2007): NaOH tooted, mille kontsentratsioon on 

suurem kui 2% on söövitavad, mille tõttu peavad paigas olema 

tõhusad kontrollmeetmed, et vältida nende kokkupuudet nahaga. 

Peale selle peab söövitavate ainete käitlemisel alati kandma 

kaitsekindaid ja -rõivaid. Tootmisettevõtted teatavad, et puhta 

NaOH käitlemisel kasutatakse kaitsekindaid, -ülikondi, ja –

saapaid. Korduv naha ekspositsiooni võimalus puhta ainga on 

seega praktiliselt olematu.  

Vähem kui 2%-lised NaOH lahused ei ole söövitavad. Sellele 

kontsentratsioonile on antud hinnanguline naha ekspositsiooni 

väärtus. 

Alla kaheprotsendilise kontsentratsiooniga NaOH lahuste 

riskianalüüsil arvestatakse mõistlikuks halvima stsenaariumi 

ekspositsiooniks 84 milligrammi päevas. 
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Ekspositsiooni 

teed 

Kontsentratsioonid Selgitus 

Respiratoorne 

ekspositsioon 

(mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 EU RAR-is (2007): riskianalüüsiks valiti järgnevad väärtused: 

1 Mössi- ja paberitööstus: 0,08 mg/m
3
 

2 Tindi eemaldamine jäätmepaberist: 1,20 mg/m
3
 

3 Alumiinium: 0,14 mg/m
3
. Lühiajaline väärtus: 1,1 mg/m

3
 

4 Tekstiil: 3,4 mg/m
3
 

5 Keemiatööstus: 0,08 mg/m
3
 

Enamik mõõtmisi peegeldavad aegunud situatsioone, mil ei 

arvestatud piisavalt korralikke riskihaldusmeetmeid. Tabel 9. järgi 

soovitatakse järgnevaid RMM-e: 1) nii palju kui võimalik kasutada 

suletud süsteeme, 2) kus kohane kasutada LVV-i ja 3) pritsmete ja 

aerosooli tekke korral kasutada HKV-d. Rakendades RMM-e 

efektiivsusega üle 90%-i kahandaks 

ekspositsioonikontsentratsioonid kuni tase allpool 1 mg/m
3
.  

1.3.2.2 Inimeste kaudne ekspositsioon läbi keskkonna (suu kaudu) 
Inimeste kaudne ekspositsioon, näiteks joogivee kaudu, NaOH-ga ei ole oluline. Potentsiaalne ekspositsioon 

NaOH keskkonda sattumise tõttu omab tähtsust ainult kohalikul skaalal. Mistahes lokaalne keskkonda 

laskmisest tulenev pH muutus neutraliseeritakse vastuvõtvas vees regionaalsel skaalal. Seega ei ole keskkonna 

kaudu toimuv inimeste kaudne ekspositsioon NaOH-ga oluline (EU RAR, 2007). 

1.3.2.3 Keskkonna ekspositsioon 
Nagu öeldud EU RAR-is NaOH kohta (2007), on oluline ainult veekeskkonda puudutav riskianalüüs See 

osutub vajalikuks STP-de/WWTP-de [reovee ja heitvee puhastusjaamade] puhul, kuna NaOH emissioonid 

oma elutsükli erinevates staadiumites (tootmine ja kasutamine) kehtivad peamiselt (reo)veele. Mõju hinnang 

veele ning riskianalüüs käsitlevad ainult organismidele/ökosüsteemidele avaldunud mõjusid, mis on seotud 

OH
-
 ioonide väljavoolu tõttu toimunud võimalike pH muutustega, kuna Na

+
 iooni toksilisus on eeldatavasti 

tähtsusetu võrreldes (potentsiaalse) pH muutuse mõjuga. Käsitletakse ainult lokaalseid piirkondi, kaasaarvatud 

(olemasolul) reovee puhastusjaamad (STP-d) või heitvee puhastusjaamad (WWTP-d), nii tootmise kui 

tööstusliku kasutamise osas. Kõik tagajärjed, mis ilmnevad, tekivad eeldatavasti lokaalselt. Seetõttu otsustati, 

et regionaalse ja globaalse skaala hõlmamine sellesse riskianalüüsi, ei oma tähtsust. Pealegi, kõrge vees 

lahustuvus ja väga madal aururõhk viitavad sellele, et NaOH leidub põhiliselt vees. Märkimisväärsed 

emissioonid õhku või ekspositsioon õhu kaudu ei ole oodatavad NaOH väga madala aururõhu tõttu. 

Märkimisväärsed emissioonid pinnasesse või ekspositsioon pinnase kaudu on samuti ebatõenäolised. Muda 

kaudu toimuv emissioon põllumajanduslikku pinnasesse on ebaoluline, kuna STP-des/WWTP-des ei toimu 

NaOH sorptsiooni tahketesse osakestese.  

Veekeskkonna ekspositsioonianalüüs tegeleb ainult võimalike pH muutustega STP-de äravoolus ja pinnavees, 

mis on seotud OH
-
 ioonide väljalaskmisega kohalikul tasandil.  

1.3.2.3.1 Keskkonda viimine 
Et hinnata NaOH kasutusest tulenevat NaOH keskkonda viimist, korraldas Euro Chlor koostöös Portugali ja 

Hollandi võimuesindajatega küsitluse, mis keskendus peamistele allavoolu kasutustele (EU RAR, 2007). Kuna 

see ekspositsioonianalüüs keskendus võimalikele pH muutustele kohalikus veekeskkonnas, paluti pH 

kontrollimise andmeid kasutajate tegevuskohtadest. Põhinedes tootjatele saadetud küsimustiku tulemustest 

saadud teabele (vt lõige 1,1), arvati, et ka nende tööstuste heitvee pH-d kontrollitakse rangelt, sageli kohalike 

nõuete tõttu. Seega lihtsustati raportööri nõusolekul küsimustiku keskkonda puudutavat osa, küsides järgnevad 

kaks küsimust: “Kas Teie ettevõtte lõplik heitvesi, mis juhitakse vastuvõtvasse veekogusse, sisaldab NaOH-d?” 

ja “Kui jah, siis, mida teete vältimaks NaOH-st tulenevat mõju keskkonnale?” Selle küsimustiku vastused on 

detailselt kirjeldatud raportis Euro Chlor (2005). 

Mössi- ja paberitööstuse poole pöörduti CEP-i, Euroopa Paberitööstuste Konföderatsiooni, kaudu. Saadi 34 

vastust. Saksamaa (Riiklik Föderatsioon) mössi- ja paberitööstuselt saadi üks vastus, mis esindab kogu riigi 

ühist praktikat.  

Teiste tööstuste poole pöörduti viie suure NaOH tootja kaudu, kellest igaüks saatis küsimustikud 20 kliendile, 

kes olid pea alati NaOH kasutajad. Vastus saadi 24-lt kliendilt, mis vastab 24%-le. 24-st vastusest 8 saadi 

Hispaaniast. Ülejäänud kliendid asusid Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Madalmaades ja Suurbritannias. 

Enamus vastuseid (17) tulid keemiatööstusest. Üks vastus tuli terasetööstusest, tekstiilitööstusest, kummi 

tootjatelt ja tarnijatelt, toiduainetööstusest ning metalli ja alumiiniumitööstusest. Ühel juhul täitis küsimustiku 
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turustaja, kes ei ole NaOH lõppkasutaja.  

Mössi- ja paberitööstus kasutas päevas keskmiselt 14 tonni NaOH-d (ulatus 0,005160 tonni), ülejäänud 

lõppkasutajad kasutasid keskmiselt 24 tonni päevas (ulatus 1,5110 tonni). 32 vastajat paberi ja mössi 

sektorist vastasid, et nende lõplik heitvesi ei sisalda NaOh-d, kuid kahel juhul sisaldas. Nendel juhtudel 

väideti, et mõju keskkonnale on kontrolli all. Ülejäänud 23-st küsitletud lõppkasutajast (v.a turustaja) 

21 märkisid, et nende heitvees ei ole NaOH-d. Kahe keemiatööstuse heitvesi sisaldas NaOH-d. Ei ole teada, 

kas need ettevõtted neutraliseerisid oma heitvett spetsiaalset. Tavaliselt on tootjatel võimalik vältida kohalike 

võimuorganite poolt määratud territooriumilt heitvee väljavoolamist. Seda tehakse näiteks vett taaskasutades, 

seda teiste voolustega neutraliseerimise eesmärgil segades või kui kasulik, siis läbi WWTP-desse juhtides. 

Kasutuskohtade vastused küsimustikule demonstreerivad, et enamikel juhtudel ei sisaldanud lõplik äravoolav 

heitvesi enam NaOH-d. Tavaliselt on väljavoolava heitvee pH reguleeritud ja nõuetekohased regulatsioonid on 

paigas. Samas ei saa välistada, et mõned ettevõtted, mis lasevad oma heitveel keskkonda voolata, ei reguleeri 

oma heitvee pH-d, kui neil ei ole mingit seaduslikku kohustust seda teha.  

Nagu eelnevalt mainitud, käivad NaOH emissioonid peamiselt (heit)vee kohta. Pealegi, kõrge vees lahustuvus 

ja väga madal aururõhk osutavad, et NaOH-d leidub põhiliselt vees. Kuna tahke NaOH lahustub ja seejärel 

dissotsieerub vees kiiresti, on NaOH vees (k.a pinnavees ja settepooride vees) esindatud naatriumiooni (Na
+
) 

ja hüdroksiidioonina (OH
-
).  

1.3.2.3.2 Ekspositsioonikontsentratsioonid heitveepuhastusjaamades (WWTP) 
Viidates keskkonnaga seotud RMM-idele, et hoida ära NaOH lahuste sattumist munitsipaalsesse heitvette, v.a 

juhul kui need on neutraliseeritud, on munitsipaalsesse heitveepuhastusjaama sissevoolava heitvee pH 

neutraalne ja seega ei toimu bioloogilise tegevuse ekspositsiooni.  

1.3.2.3.3 Ekspositsioonikontsentratsioonid vee pelaagilises sektsioonis 
Ekspositsiooni kontsentratsioon vee pelaagilises sektsioonis on sarnane ES 1-s tehtud hinnangule (vt lõige 

1.1.2.3.3). 

1.3.2.3.4 Ekspositsioonikontsentratsioonid setetes 
Ekspositsiooni kontsentratsioon setetes on sarnane ES 1-s tehtud hinnangule (vt lõige 1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Ekspositsioonikontsentratsioon pinnases ja põhjavees 
Ekspositsiooni kontsentratsioon pinnases ja põhjavees on sarnane ES 1-s tehtud hinnangule (vt lõige 

1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Atmosfääriline sektsioon 
Ekspositsiooni kontsentratsioon atmosfääri sektsioonis on sarnane ES 1-s tehtud hinnangule (vt lõige 

1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Toiduahelale oluline ekspositsioonikontsentratsioon (sekundaarne mürgitamine)  
Toiduahelale olulise ekspositsiooni kontsentratsioon on sarnane ES 1-s tehtud hinnangule (vt lõige 1.1.2.3.7). 
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1.4 Ekspositsioonistsenaarium 4: NaOH kasutamine tarbija poolt 
 

1.4.1 Ekspositsioonistsenaarium 

1.4.1.1 Ekspositsioonistsenaariumi lühiülevaade 
SU21: eramajapidamised 

PROC ei ole sellele ES-ile rakendatav 

PC 20, 35, 39 (neutraliseerimisvahendid, puhastusvahendid, kosmeetika, kehahooldustooted). Ülejäänud PC-

sid ei võeta selles ekspositsioonistsenaariumis täielikult arvesse. NaOH-d võib olla väikestes 

kontsentratsioonides kasutatu ka teistes PC-des, näiteks PC3 (kuni 0,01%), PC8 (kuni 0,1%), PC28 ja PC31 

(kuni 0,002%). Kuid seda võidakse kasutada ka ülejäänud tootekategooriates (PC 0-40). 

AC ei ole selles ES-is kasutatav. 

1.4.1.2 Ekspositsioonistsenaariumis hõlmatud tegevuste, protsesside ja operatsioonitingimuste 

kirjeldus 
Ka tarbijad kasutavad NaOH-d (kuni 100%). Seda kasutatakse kodus torude ja äravoolude puhastamiseks, 

puidu töötlemiseks ja ka kodus seebi valmistamiseks (Keskin et al. 1991; Hansen et al. 1991; Kavin et al. 

1996). NaOH-d kasutatakse ka akudes ja ahjupuhastuspadjakestes (Vilogi et al. 1985). Järgnevate 

kasutusviiside lühikirjeldused: 

1.4.1.2.1 Põrandapuhastusvahendid 
Põrandapuhastusvahendeid kasutatakse vanade kaitsekihtide eemaldamiseks. Maksimaalne NaOH sisaldus 

põrandapuhastusvahendis on 10%. 22 m
2
-se elutoa põranda puhastamiseks kulub 550 g toodet. Selleks 

kasutatakse lahjendamata toodet. Toode piserdatakse lapile ja hõõrutakse käsitsi põrandale.  

1.4.1.2.2 Juuksesirgestajad 
Tavakasutajale mõeldud juuksesirgestajate maksimaalne naatriumhüdroksiidi sisaldus on 2% (EL kosmeetikat 

puudutav direktiiv). Naatriumhüdroksiid kui söövitav aine pehmendab juuksekiudusid. Samal ajal põhjustab 

NaOH juuste paisumist. Kui naatriumhüdroksiidi juustele kantakse, läbib see koorekihi ja lõhub ristsidemed. 

Koorekiht on tegelikult juukse tüve sisemise kihi keskel ja see annab lokkis juustele tugevuse, elastsuse ja kuju.  

1.4.1.2.3 Ahjupuhastusvahendid 
Ahjupuhastusvahendid on tugevad rasvaeemaldajad ning need on sobilikud ahjude, grillide jne külge 

kinnitunud mustuse eemaldamiseks. Ahjupuhastusvahendid sisaldavad tugevaid aluselisi komponente. Tugev 

aluselisus on vajalik kõrbenud mustuse eemaldamiseks. Neid pakendatakse päästikpihustiga pudelitesse ja 

pihustiga purkidesse. Pihustiga purkide kasutamisel tekib sihtpiirkonnale vaht. Peale pihustamist suletakse 

ahju uks, et lasta vahul 30 minutit liguneda. Siis pühitakse ahi puhtaks märja lapi või käsnaga, mida tuleb 

sageli loputada. Naatriumhüdroksiidi maksimaalne kogus pihustiga purgis on 5%. Ekspositsiooni arvutamise 

eesmärgil oletatakse, et toode sisaldab 0,83% NaOH-d (mis on 2,5% 33%-ilisest NaOH vesilahusest). Toode 

on piimvalge sültjas vedelik. Geeli moodustumine viib pihustamisel suurte tilkade tekkeni (100 % >10 μm). 

Kasutamissagedus on üks kord päevas ja kestvus on kaks minutit kasutamiskorra kohta. Pihustatakse külma 

ahju, on potentsiaalne oht käte ja käsivarte ekspositsiooniks. Ühes sekundis saab käeshoitavast kasutusvalmis 

päästikpihustiga pudelist pihustada kuni ühe grammi toodet.  

1.4.1.2.4 Äravoolu avajad 
Äravoolupuhastusvahendid avavad ummistunud äravoolusid rasva ja orgaanilist rämpsu lahustades ning lahti 

päästes. On olemas erinevat tüüpi äravoolupuhastusvahendid: tooted, mis sisaldavad naatriumhüdroksiidi ja 

tooted, mis sisaldavad väävelhapet. Vedelates äravoolupuhastusvahendites on maksimaalselt 30% NaOH-d. 

Vedelate äravoolupuhastusvahendite kasutamine on võrreldav vedelate puhastusvahendite doseerimisega. 

Äravoolupuhastusvahendit peab aeglaselt äravoolutorusse valama. Äravoolu avamiseks kasutatavate 

graanulite NaOH sisaldus on kuni 100%. Äravoolutoru avaja tuleb aeglaselt äravoolutorust alla doseerida. Siis 

peab vähemalt 15 minutit ootama, et äravoolutoru avaja saaks ummistuse eemaldada.   

1.4.1.2.5 Muud puhastusvahendid 
NaOH-d kasutatakse mitmete puhastusvahendite tootmisfaasis, kuigi enamasti on NaOH kogused väikesed ja 

seda lisatakse peamiselt pH reguleerimiseks. Kasutatud kogused reageerivad teiste koostisosadega happ-aluse 

reaktsioonis ja seega ei jää tarbija poolt kasutatavasse lõpp-produkti peaaegu üldse NaOH-d. Kuid hüpokloriti 

valmistooted võivad sisaldada 0,250,45% NaOH-d. Mõned tualetipuhastusvahendid võivad sisaldada kuni 

1,1% NaOH-d ja teatud seebid kuni 0,5% NaOH-d.  
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1.4.1.2.6 NaOH kasutamine, kasutusiga ja jäätmefaas tarbija poolt kasutatavates patareides  
Naatriumhüdroksiidi vesilahust kasutatakse nikkel-kaadmiumil ja mangaandioksiid-tsingil põhinevates patareides 

elektrolüüdina. Kuigi kaaliumhüdroksiidi eelistatakse naatriumhüdroksiidile, võib leelispatareides siiski NaOH-d 

esineda. Kuid siin on selle aine kasutus rangelt piiratud patareide kontrollimiseks ning tarbija ei satu sellega kontakti.  

NaOH tööstuslik ja professionaalne kasutamine patareide (k.a taaskasutamine) on kaetud 

Ekspositsioonistsenaarium 3 all. See ES keskendub tarbijapoolsele kasutamisele, patareide elueale ja NaOH-le 

patareide kasutuse lõpustaadiumis. Arvestades, et patareid on kinnised tooted ning et nende hoolduses 

kasutatav NaOH ei tohiks arvestuslikult otseselt nahaga kokku puutuda, võib oletada, et NaOH emissioon 

patareide elutsükli erinevates staadiumites peaks olema minimaalne.  

1.4.1.3 Riskihaldusmeetmed 

1.4.1.3.1 Tarbijatega seotud riskihaldusmeetmed (kõik, v.a patareid) 
Tarbijatega seotud riskihaldusmeetmed on peamiselt mõeldud õnnetuste ärahoidmiseks.  

Toote disainiga seotud meetmed 

• Vajalik on vastupidavate märgistusmeetmete kasutamine, et säiliks etiketi terviklikkus ning toote 

normaalsel kasutamisel ja hoiustamisel ei tekiks iseeneslike kahjustuste tekkimise võimalust. Halb pakendi 

kvaliteet võib põhjustada toote füüsilise ohutuse ja kasutamise kohta käiva informatsiooni kadu.  

• On vajalik, et majapidamiskemikaalid, mis sisaldavad rohkem kui 2% NaOh-d, ning võivad lastele 

kättesaadavad olla, oleksid varustatud lastekindlate kinnitustega (hetkel kasutusel) ja taktiilse ohuhoiatusega 

(Adaptsioon Direktiiv 1999/45/EC Tehnilisele Progressile, Direktiiv 67/548 lisa IV, Osa A 15(2) vastavalt 

ohtlikele valmissegudele ja koduseks kasutuseks mõeldud ainetele). See hoiaks ära õnnetused lastega ja teiste 

ühiskonna tundlike gruppidega.  

• On vajalik, et klientidele antaks alati täiendatud kasutusjuhendid ja tooteinformatsioon. Need vähendaksid 

valekasutuse riski. Et vähendada (väikeste) laste või vanuritega toimuvaid õnnetusi, on soovitatav neid tooteid 

kasutada ilma laste või teiste potentsiaalselt tundlike gruppide juuresolekuta. Et vältida naatriumhüdroksiidi 

väärkasutust, peaks kasutusjuhend sisaldama hoiatust ohtlike segude kohta.  

• Soovituslik on toota ainult väga viskoosseid valmissegusid. 

• Soovituslik on pakendada ainult väikseid koguseid 

Tarbijatele mõeldud juhendid 

• Hoidke lastele kättesaamatus kohas. 

• Ärge kasutage toodet ventilaatoriavaustes või luukidel. 

Tavalistel tingimustel kasutamiseks vajalik IKV tarbijale 

 NaOH 

kontsentratsioon 

tootes > 2% 

NaOH 

kontsentratsioon 

tootes 0,5% kuni 2% 

NaOH 

kontsentratsioon 

tootes < 0,5% 

Hingamisteede kaitse: tolmu või aerosooli tekkimisel 

(nt pihustamisel) kasutage õige filtriga hingamisteede 

kaitsevarustust (P2) 

nõutud Hea praktika ei 

Käte kaitse: potentsiaalsel kontakti ohu korral nahaga 

kasutage vee- ja keemiakindlaid kaitsekindaid 

nõutud Hea praktika ei 

Silmade kaitse: Kui pritsmete teke on tõenäoline, 

kaitske tihedalt istuvaid kaitseprille, näomaski 

nõutud Hea praktika ei 

1.4.1.3.2 Tarbijatega seotud riskihaldusmeetmed (patareid) 
Toote disainiga seotud meetmed: Kasutada tohib ainult täielikult isoleeritud tooteid, millel on pikk kasutus- ja 

säilimisiga.  

1.4.1.3.3 Keskkonnaga seotud riskihaldusmeetmed 
Keskkonnaga seotud spetsiifilisi riskihaldusmeetmeid ei ole. 

1.4.1.4 Jäätmetega seotud meetmed 
Aine ja selle pakend tuleb ohutult hävitada (nt viies nad avalikku ümbertöötlusettevõttesse). Kui pakend on 

tühi, käitutagu sellega nagu tavalise olmeprügiga.   

Patareisid peaks nii palju kui võimalik ümbertöötlema (nt viies nad avalikku ümbertöötlusettevõttesse). 

Patareidest NaOH eemaldamine hõlmab elektrolüüdi tühjendamist, NaOH kokkukogumist ning väävelhappe ja 
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süsinikdioksiidiga neutraliseerimist. Nende sammudega seotud tööalast ekspositsiooni kirjeldati tööstusliku ja 

professionaalse NaOH kasutamise ekspositsioonistsenaariumi raames. 

 

1.4.2 Hinnanguline ekspositsioon 

1.4.2.1 Tarbija ekspositsioon 
Tarbija ekspositsiooni puhul on oluline rõhutada, et tegemist on välispididise ekspositsiooniga. Kontakt koe ja 

veega annavad naatrium- ja hüdroksiidioonid. Kehas on neid ioone külluslikult.  

Märkimisväärne kogus naatriumi viiakse organismi söömise teel, kuna normaalne toiduga sissevõetav 

naatriumi kogus on 3,16,0 g päevas (Fodor et al., 1999). NaOH EU RAR-is (2007) arvutati 

ekspositsioonikontsentratsioonid ühikutes mg/kg ning neid võrreldi toiduga organismi viidava soola kogusega, 

et näha, kas see on oluline ekspositsiooni tee. Hinnati mitmeid stsenaariume: põrandapuhastusvahendid, 

juuksesirgestajad, ahjupuhastusvahendid ja äravooluavajad. Kokkuvõttes järeldati, et NaOH-d sisaldavate 

toodete kasutamisest tulenev naatriumi sattumine organismi ei ole võrreldes igapäevase toiduga organismi 

viidud naatriumiioonidega märkimisväärne (EU RAR 2007). Naatriumi organismi viimise mõju ei käsitleta 

selles naatriumhüdroksiidi toimikus enam täiendavalt.  

Kuna õnnetuslik ekspositsioon on tavaliselt EL-i keemilise ohutuse hinnangust välja jäetud ja õnnetuslikku 

ekspositsiooni käsitletakse EU RAR-is (2007, lõige 4.1.3.2, leheküljed 5962), ei käsitleta selles toimikus 

õnnetuslikku ekspositsiooni täiendavalt. Kuid riskihaldusmeetmed tarbijatele, mis on välja toodud NaOH riski 

vähendamise strateegias (EU RRS 2008), on sellesse toimikusse lisatud.  

1.4.2.1.1 Akuutne/lühiajaline ekspositsioon 
Akuutset/lühiajalist ekspositsiooni hinnati ainult kõige ohtlikuma kasutusviisi, NaOH pihustatavates 

ahjupuhastusvahendites kasutamise puhul. Respiratoorset ekspositsiooni ahjupuhastusvahendites sisalduva 

NaOH-ga hinnati kasutades erinevaid modelleerimisvõtteid:  

1) ConsExpo tarkvara (versioon 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al. 2006): 

vaiketoode: ahjupuhastusvahend (kasutamine: pihustamine), vaikimisi väärtused käivad päästikpihusti kohta  

2) SprayExpo (Koch et al. 2004): kasutuskoht: seina ala (asendus siin hinnatavale kasutusele) 

Kasutamistingimused ja sisendi parameetrid 
Järgnevas tabelis väljatoodud kasutamistingimused andis selle toote tootja. See tabel sisaldab ainult kindlaid 

väärtusi ja nende loogilist põhiprintsiipi, kuid ei sisalda teistes mudelites kasutatavaid vaikimisi väärtusi: 

Parameeter Väärtus 

Pakend 375 ml päästikpihustiga pudel 

Kasutatud kogus 120 g 
1
 

Pihustamise kestus 120 s 
1
 

Arvutuslik massi generatsiooni määr 1 g/s 
1
 

Näo ja pihusti vaheline kaugus 0,5 m 

Seina ja pihusti vaheline kaugus 0,3 m 

Aine kaalu murdosa 0,025 (2.5% koostisest (33% NaOH) loetakse oluliseks 

võimaliku ärrituse tekkimiseks) 

Osakeste suuruse järgi jaotumise mediaan 273 µm 
1
 (ühe pakendi kolme mõõtmise keskmine; kolme 

testitud pakendi madalaim väärtus) 

Mediaani variatsiooni (fraktsiooni) koefitsent 1,15 
1
 (vt teksti) 

Maksimaalne osakese suurus 670 µm (Hinnatud graafilisest piiskade suuruse järgi 

jaotumisest) 

Ruumi suurus 15 m
3
 
2
 

Õhuvahetus 2,5/h (ConsExpo default, kasutatakse ka SprayExpo jaoks) 

Maksimaalne sissehingatava osakese diameeter 670 µm (seatud jaotumise maksimaalväärtusele, kuna 

ekspositsiooni hinnatakse nina juures) 
1
 Need andmed erinevad mudelite vaikimisi väärtustest, detailsemaks ülevaateks vaata teksti. SprayExpo jaoks vajalik 

minimaalne pihustamise kestus on 300 sekundit. Selleks, et säilitada kogu kasutatud kogust, 120 grammi, kahandati selles 

mudelis massi generatsioonimäära.  
2
 See on vaikimisi väärtus köökide jaoks mõeldud ConsExpo-st. SprayExpo ruumi suurust (madalaim ruumi kõrgus: 

3 m) kohandati, et tulemuseks oleks samasugune ruumiväärtus.  

Need tootespetsiifilised andmed erinevad pisut nendest, mida kasutas ConsExpo 4.1 (Proud’homme de Lodder 

http://www.consexpo.nl/
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et al. 2006). Need autorid esitavad tavaliste ahjupuhastusvahendite massi generatsioonimääraks 0,78 g/s. Siin 

kasutatud väärtus on küll pisut kõrgem, kuid siiski madalam kui samade autorite poolt rasvaeemaldusvahendi 

päästikpihustiga puhastusvahendi jaoks esitatud väärtus, milleks oli 1,28 g/s.  

Osakeste suuruse järgi jaotumine võeti tootespetsiifilistest mõõtmistest. Testiti toote kolme eksemplari, iga 

eksemplari kohta tehti kolm mõõtmist. Lisaks tehti mõõtmisi 10 cm ja 20 cm kauguselt, vastavalt otsiku ja 

laserkiire vahelt. Ekspositsiooni hindamiseks kasutati mõõtmisi, mis tehti 10 cm kauguselt ja valiti madalaim 

väärtus (kolme mõõtmise keskmine).  

Vastavaid jaotumisi kirjeldavad (ümardatud kolme tüvinumbrini): 

• 103 µm-ne 10-protsentiil 

• 273 µm-ne 50-protsentiil 

• 314 µm-ne 90-protsentiil 

Eeldades lognormaaljaotust (Proud’homme de Lodder et al. 2006), kasutati @risk tarkvara (version 4.5.2, 

Pallisade Corporation, 2002), et defineerida järgnevate väärtustega “tootespetsiifiline jaotumus”:  

• Mediaan = 273 µm 

• 10-protsentiil: 104 µm 

• μ = ln(GM) (vastab ln(mediaan)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

See viib standardhälbeni väärtusega 314 ja V.K.-ni (314/273 =) 1,15 (viimane on vajalik ConsExpo tarkvara 

jaoks). @risk tarkvaraga saab tuletada ka protsentuaalväärtusi, mis esindavad määratud suurusklasse (mis on 

vajalikud SprayExpo mudeliks). 

Mõlema mudeliga modelleerimise detailseteks tulemusteks vaata Lisa. Tuleb tähele panna, et 

modelleerimisharjutuses kasutati 2,5%-list kontsentratsiooni (33%-lisest NaOH-st vees). Seega jagati 

tulemused kolmega, et saada tulemusi, mis on tabelis 15.  

Muud ekspositsioonihinnangud 
EL-i riskihinnangu raport (2007) naatriumhüdroksiidi kohta hindab ahjupuhastusvahenditest tulenevat 

töötajate ekspositsiooni NaOH-g. Hinnang põhineb oletuslikul aerosoolide ekspositsioonikontsentratsioonil 

10 mg/m
3
. See mudel on tuletatud aerosoolvärvide kasutamise kogemusest. Kui ahjupuhastusvahendis oli 3% 

NaOH-d ja 30% mittelenduvaid aineid, hinnati lühiajaliseks respiratoorseks ekspositsiooniks (pihustamise ajal 

1 mg/m
3
. 

Sellele vastavalt oleks 0,83% NaOH kontsentratsiooniga toote (see toode) puhul respiratoorse ekspositsiooni 

kontsentratsiooniks 0,3 mg/m
3
. 

Modelleerimise tulemused 
Erinevate lähenemisviiside modelleerimisel saadud tulemused on välja toodud tabelis 15. Selles 

modelleerimisülesandes kasutati 2,5%-list koostisosakontsentratsiooni (koostisosa on 33%-line NaOH vees). 

Seega on Lisas antud modelleerimistulemused jagatud kolmega selleks, et need vastaks puhtale NaOH-le. 

Tabel 15. Tarbijate akuutse ekspositsiooni kontsentratsioonid 

Ekspositsioon

i viis 

Hinnanguline 

ekspositsioonikontsentratsioon 

Mõõdetud 

ekspositsioonikontsentratsioon 

Selgitus/Mõõdetud andmete 

allikas 

Väärtus Ühik Väärtus Ühik 

Respiratoorne 

ekspositsioon 

0,012 keskmine) * 

0,33 

(tippkontsentratsioon) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Pihustamine 

2 minuti jooksul, 60-minutiline 

ekspositsiooniperiood 

1,6 mg/m
3
   SprayExpo: 

Pihustamisperioodi keskmine 

kestus (5 min) 

0,3 mg/m
3
   Vastavalt EU RAR-ile, 2007 

* 0,012 mg/m
3
 esindab kogu 60-minutilise ekspositsiooniperioodi keskmist väärtust, arvutatud ConsExpo poolt, ja 

sisaldab 58 minutit, mil ei toimu pihustamist. Kuna siin otsitakse keskmist kontsentratsiooni pihustamise ajal, kasutatakse 

tippkontsentratsiooni (0.33 mg/m
3
) kui keskmise kontsentratsiooni konservatiivset hinnangut.  
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Lühiaegse ekspositsiooni väärtuste kokkuvõte 

Tabel 16. Tarbijate akuutse ekspositsiooni kontsentratsioonide kokkuvõte 

Ekspositsiooni viisid Kontsentratsioonid Selgitus 

Suukaudne ekspositsioon (mg/kg bw/d)  Ei ole rakendatav 

Naha lokaalne ekspositsioon (mg/cm
2
)  Ei ole rakendatav 

Naha süsteemne ekspositsioon (mg/kg bw/d)  Ei ole rakendatav 

Respiratoorne ekspositsioon (mg/m
3
) 0,3 kuni 1,6 Vaata eelnevalt mainitud 

modelleerimistulemusi 

1.4.2.1.2 Pikaajaline ekspositsioon 
Ekspositsioon ahjupuhastuspihusti kaudu on piiratud kuni mõne minutiga päevas ja ühele korrale päevas 

(halvima juhu oletus, tegelikkuses on mõistlik madalam sagedus, umbes kord nädalas). Seega ei pea 

pikaajalise ekspositsiooniga arvestama. 

Normaalsel käitlemisel ja kasutamistingimustel ei tohiks NaOH kehas süsteemselt saadaval olla ning seega ei 

tohiks pärast naha või respiratoorset ekspositsiooni süsteemseid tagajärgi ilmneda.  

Kui järgitakse soovituslikke RMM-e, ei ole lokaalne respiratoorne ekspositsioon kõrgem kui ES3-e 

ekspositsioonikontsentratsioonid. Seega ei anta tarbija respiratoorsele ekspositsioonile lisaks kvantitatiivset 

hinnangut. 

Tarbija ekspositsioon patareides leiduva NaOH-ga on null, sest patareid on suletud esemed, millel on pikk 

kasutus- ja säilimisiga. 

1.4.2.2 Inimeste kaudne ekspositsioon keskkonna kaudu (suu kaudu)  
Inimeste kaudne ekspositsioon, näiteks joogivee kaudu, NaOH-ga ei ole oluline. Potentsiaalne ekspositsioon 

NaOH-le keskkonda sattumise tõttu omab tähtsust ainult kohalikul skaalal. Mistahes lokaalne keskkonda 

laskmisest tulenev pH muutus neutraliseeritakse vastuvõtvas vees regionaalsel skaalal. Seega ei ole inimeste 

kaudne ekspositsioon NaOH-ga keskkonna kaudu oluline (EU RAR 2007). 

1.4.2.3 Keskkonna ekspositsioon 
Tarbijad kasutavad ainult lahjendatud tooteid, mis neutraliseeruvad kanalisatsioonis kiiresti, tunduvalt varem, 

kui nad WWTP või pinnaveeni jõuavad.  
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1.5 Regionaalsed ekspositsioonikontsentratsioonid 
 

Kõik ilmnevad efektid peaksid ootuspäraselt tekkima kohalikul skaalal ning seega otsustati, et regionaalse või 

kontinentaalse riskianalüüsi hõlmamine ei oleks siin asjakohane (EU RAR 2007). Ennustatavaid 

keskkonnaalaseid kontsentratsioone (PEC-sid) ei saa arvutada. Antud on ainult mõõdetud andmete kokkuvõte 

(EU RAR 2007).  

Tootmise ja kasutamise käigus tekkivad NaOH emissioonid mõjutavad peamiselt veekeskkonda. Teised 

naatriumi antropogeensed allikad on näiteks kaevandamine ja teede soolamine (naatriumkloriid). Vees (k.a 

setete ja pinnase poorivees) dissotseerub NaOH naatriumiooniks (Na
+
) ja hüdroksiidiooniks (OH

-
), mis 

mõlemad esinevad looduses laialdaselt.  

1.5.1 Magevesi (pinnavesi) 
Hüdroksiidiooni (OH

-
) kontsentratsioon keskkonnas on pH mõõtmiste abil väga laialdaselt kindlaks tehtud. 

Vee ökosüsteemi pH määravad peamiselt geokeemilised, hüdroloogilised ja/või bioloogilised protsessid. pH 

on vee ökosüsteemides oluline parameeter ning on standardparameetriks vee kvaliteedi monitoorimise 

programmides. Maailma tähtsaimates mageveeökosüsteemides jäid aasta keskmised pH väärtused 6,5 ja 8,3 

vahele, kuid teistes vee ökosüsteemides on mõõdetud nii kõrgemaid kui madalamaid väärtusi. Vee 

ökosüsteemides, milles on lahustunud orgaanilised happed, on mõõdetud 4,0-st väiksem pH. Samal ajal võib 

klorofüllirikastes vetes bikarbonaadi assimilatsiooni tõttu pH keskpäeval üle 9,0-i tõusta (OECD 2002; UNEP 

1995). 

Ka naatriumiooni (Na
+
) sisaldust on laialdaselt magevee ökosüsteemides mõõdetud. Näiteks, 75 Põhja-

Ameerika, Lõuna-Ameerika, Aasia, Aafrika, Euroopa ja Okeaania jõe 10-protsentiil, keskmine ja 90-

protsentiil olid vastavalt 1,5, 28 ja 68 mg/l (OECD 2002; UNEP 1995). 

Euroopa magevete füsiokeemiliste omaduste, k.a pH, kareduse (arvutatud mõõdetud kaltsiumi ja magneesiumi 

kontsentratsioonide järgi), aluselisuse (määratud happe/aluse tiitrimisel või arvutatud kaltsiumi 

kontsentratsiooni järgi) ja naatriumi kontsentratsiooni kohta on olemas laiaulatuslikud andmebaasid. EL-i 

tsingi riskianalüüsi raportit (Madalmaad 2004) koostades koguti erinevates Euroopa riikides andmeid 

magevete füsiokeemiliste omaduste kohta. Kombineeritud andmeid Euroopa riikide magevete kohta kogusid 

kokku ja raporteerisid De Schampelaere et al. (2003) ja Heijerick et al. (2003). Kombineeritud Euroopa 

andmed ülalmainitud füsiokeemiliste omaduste kohta, mis on kõik olulised pH muutustes, on kokku võetud 

tabelis 17. Andmed selles tabelis baseeruvad 19911996. aasta 411 Euroopa paiga andmetel ning need on 

võetud “GEMS-ist/vee andmebaasist” (Globaalne Keskkonna Monitoorimissüsteem), mis keskendub 

peamiselt suurtele jõesüsteemidele. Nende 411 kohast pärinev andmete korrelatsioonianalüüs näitab, et kõik 

tabelis 17 välja toodud parameetrid on positiivses korrelatsioonis, st kõrgem pH on seotud kõrgenenud Ca, Mg 

ja Na kontsentratsioonidega ning suurenenud kareduse ja aluselisusega (De Schampelaere et al. 2003; 

Heijerick et al. 2003). 

Erinevate Euroopa riikide suurte jõesüsteemide ülalmainitud füsiokeemilised omadused varieeruvad vähe, 

erandiks on mõned alad Põhjamaades (Taani, Rootsi, Norra ja Soome), millele on iseloomulik “pehme vesi,” 

st karedus<24 mg CaCO3/l ja pH on madal. Näiteks on Rootsis kareduse 50-protstiili väärtus 15 mg CaCO3/l, 

mis on 10 korda väiksem kui kogu Euroopas. Rootsis on pH 50-protsentiili väärtus natuke alla seitsme, mis on 

pea üks pH ühik väiksem kui kogu Euroopas (De Schampelaere et al. 2003; Heijerick et al. 2003; Madalmaad 

2004). 

Pinnavee pH andmed (mõne koha jaoks aluselisus) ja NaOH tootjatelt saadud vastuvõetava heitvee andmed on 

ära toodud tabelis 17. Kõigis vastuvõtvates vetes, peale kolme, mille pH väärtused polnud saadaval, on pH 

väärtused vahemikus 6,58,5. Need veed hõlmavad nii magevett (jõed) kui merevett. Kõikidel nendel vetel on 

kitsam pH ulatus, tavaliselt varieerub see ühe pH ühiku jagu (enamikel juhtudel on pH 7,0 ja 8,0 vahel). Seega 

on enamikes vastuvõtvates vetes pH väärtused vahemikus, mis on enamikes EL-i vetes oodatud (vt tabel 17). 

Ühes jões oli pH varieeruvus 6,59,0 ja kahes veekogus oli isegi suurem pH ulatus, nimelt 4,29,2 ühes järves 

ja 4,510,0 teises järves, vee tüüp ei ole täpsustatud. Vastuvõtvate vete naatriumi kontsentratsioone NaOH 

tootmiskohtades ei ole teada (küsimustikus ei olnud küsimust naatriumi sisalduse kohta).  
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Tabel 17. Euroopa magevete füsiokeemilised omadused (De Schampelaere et al. 2003; Heijerick et al. 

2003) (EU RAR-ist, 2007) 

Protsentiilväärtus pH Karedus
1
 (mg/l, 

СаСОз-st) 

Aluselisus (mg/l, 

СаСОз-st) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5-protsentiil 6,9 26 3 8 1,5 3 

10-protsentiil 7,0 41 6 13 2 5 

20-protsentiil 7,2 70 15 23 3 7 

30-protsentiil 7,5 97 31 32 4 10 

40-protsentiil 7,7 126 53 42 5 13 

50-protsentiil 7,8 153 82 51 6 17 

60-protsentiil 7,9 184 119 62 7 22 

70-protsentiil 7,9 216 165 73 8 29 

80-protsentiil 8,0 257 225 86 10 40 

90-protsentiil 8,1 308 306 103 12 63 

95-protsentiil 8,2 353 362 116 15 90 

1)   Karedus: kogu karedus, arvutatud Ca ja Mg kontsentratsioonidest 

 

1.5.2 Merevesi 
Rohkem kui 97%-s maailma mereveest on soolsus (lahustunud anorgaaniliste koostisosade hulk) 35

 o
/oo 

(promilli, g/kg), kuid võib ka madalam olla. (Sageli kasutatav veetüüpide klassifikatsioon soolsuse järgi: 

merevesi: soolsus > 20 
o
/oo, riimvesi: soolsus 5-20 

o
/oo, magevesi: soolsus < 5 

o
/oo.). 35

 o
/oo juures on merevee 

peamisteks koostisosadeks Cl
-
 (19,35 g/kg), Na

+
 (10,77 g/kg), SO4

2-
 (2,71 g/kg), Mg

2+
 (1,29 g/kg), Ca

2+
 

(0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) ja HCO3

-
 (0,142 g/kg, karbonaatne aluselisus, mis on väljendatud justkui see kõik 

oleks HCO3
-
 kujul, kuna see on merevees süsihappe domineeriv vorm; CO2 ja CO3

2-
 kontsentratsioonid 

merevees on võrreldes HCO3
-
 omaga väga madalad) (Stumm et al. 1981). 

Merevee (ookeanivee) pH on tavaliselt 8,08,3, mis on väga sarnane 80- kuni 95-protsentiilide väärtustele 

Euroopa magevetes (8,08,2, vt tabel 17). Merevee raporteeritud kogu pH ulatus on 7,59,5 (Caldeira et al. 

1999 ja andmed mitmetest internetiallikatest). Merevee naatriumikontsentratsioon (10,770 mg/kg, võrdub 

10,450 mg/l) on 115 korda kõrgem kui 95-protsentiili väärtus Euroopa magevetes (90 mg/l). Bikarbonaadi 

(HCO3
-
) kontsentratsioon merevees (142 mg/kg võrdub 137 mg/l) on Euroopa magevete HCO3

-
 keskmise 

kontsentratsiooni (106 mg/l) ja 90-protsentiili (195 mg/l) vahepeal. See osutab merevee suhteliselt kõrgele 

puhverdusvõimele. Merevee kogukaredus (6,100 mg/l, CaCO3-na, arvutatud Ca ja Mg kontsentratsioonidest) 

on 17 korda kõrgem kui 95-protsentiili väärtus Euroopa magevetes, kuna merevee Ca ja eriti Mg 

kontsentratsioonid on palju kõrgemad kui magevee omad.  
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Lühendid ja akronüümid 

AC eseme kategooria (article category) 

CEPI Euroopa Paberitööstuste Konföderatsioon (Confederation of European Paper Industries) 

DNEL tuletatud efektivaba tase (derived no-effect level) 

EASE Aine Ekspositsiooni Hinnang ja Hindamine (Estimation and Assessment of Substance 

Exposure) 

ECETOC Euroopa Ökotoksikoloogia ja Keemilise Toksikoloogia Keskus (European Centre for 

Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) 

ES Ekspositsioonistsenaarium 

ERC keskkonda laskmise kategooria (environmental release category) 

EU RAR Euroopa Riskihinnangu Raport (European Risk Assessment Report) 

HKV Hingamisteede kaitsevarustus 

IKV Isiklik kaitsevarustus 

KOH keemilise ohutuse hinnang  

LVV Lokaalne väljatõmbeventilatsioon  

OC Operatsioonitingimused (operational conditions) 

OEL Tööalase ekspositsiooni limiit (Occupational Exposure Limit) 

PC keemilise toote kategooria (chemical product category) 

PROC protsessi kategooria (process category) 

RMM Riskihaldusmeetmed (risk management measures) 

SCOEL Tööalase Ekspositsiooni Limiidi Teaduslik Komitee (Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limit) 

STP reovee puhastusjaam (sewage treatment plant) 

SU kasutussektor (sector of use) 

TRA Suunatud Riskianalüüs (Targeted Risk Assessment) 

TWA value Ajalise kaalutletud keskmise väärtus (Time Weighted Average value) 

WWTP heitvee puhastusjaam (waste water treatment plant) 

 

Selle SDS-i eesmärk on pakkuda tervise-, ohutuse ja keskkonnaalaseid andmeid. Antud informatsioon vastab 

meie tegelikele teadmistele ja kogemustele. Kuigi sellel andmelehel esitatud kirjeldused, andmed ja info on 

antud heas usus, peaks neid võtma vaid kui juhtnööre. Seega see SDS ei kujuta endast garantiid mingite 

konkreetsete omaduste kvaliteedistandarditele.  

Info on mõeldud kirjeldamaks meie toodet võimalikke ohutusnõudeid silmas pidades, kuid kliendi vastutusele 

jääb kindlaks teha selle info rakendatavus, toote sobivus tema eesmärkidega, turvalise töökoha pakkumine ja 

kõikide seaduste ja regulatsioonide täitmine. 

Kuna selle toote käitlemine, hoiustamine, kasutamine ja äraviskamine on väljaspool meie kontrolli ja teadmisi, 

ei võta me mingit vastutust seoses selle toote käitlemise, hoiustamise, kasutamise ja äraviskamisega.  

Palun pange tähele, et kui seda toodet kasutatakse mingi teise toote komponendina, ei pruugi selle SDS-i info 

rakendatav olla.  


