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DODATEK: SCÉNÁ E EXPOZICE 

Tento dokument obsahuje v echny d le ité scéná e expozice v ivotním a pracovním prost edí (ES) 
pro výrobu a pou ití CaO podle po adavk na ízení REACH (na ízení (ES) . 1907/2006). P i 
vypracování SE byly brány v úvahu odpovídající pokyny REACH a p íslu né na ízení. Pro popis 
zahrnutých typ pou ití a proces byly pou ity pokyny R.12 

 

Systém deskriptor pou ití (verze: 2, 
b ezen 2010, ECHA-2010-G-05-EN), pro popis a zavedení opat ení pro ízení rizik (O R) byly pou ity 
pokyny R.13 

 

Opat ení pro ízení rizik (verze: 1.1, kv ten 2008), pro odhad expozice v pracovním 
prost edí byly pou ity pokyny R.14 

 

Odhad expozice v pracovním prost edí (verze: 2. kv ten 2010, 
ECHA-2010-G-09-EN) a pro posouzení skute né expozice pro ivotní prost edí byly pou ity pokyny 
R.16 

 

Posouzení expozice pro ivotní prost edí (verze: 2, kv ten 2010, ECHA-10-G-06-EN). 

Metodologie pou itá pro posouzení expozice ivotního prost edí

 

Scéná e expozice ivotního prost edí se zabývají pouze posouzením na místním úrovni zahrnujícím 
obecní isti ky odpadních vod ( OV), p ípadn pr myslové istírny odpadních vod pro pr myslové a 
profesionální pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, k nim m e dojít, se vyskytnou na 
místní úrovni. 

1) Pr myslové zp soby pou ití (místní úrove )

 

Posouzení expozice a rizika je d le ité pouze pro vodní prost edí a m e p ípadn zahrnovat obecní 
a jiné isti ky odpadních vod, proto e emise v pr myslových fázích se p edev ím týkají (odpadní) 
vody. Posouzení vlivu na vodní prost edí a posouzení rizika se bude zabývat pouze ú inkem na 
organismy/ekosystémy kv li mo ným zm nám pH v souvislosti s vypu t ním OH-. Posouzení 
expozice pro vodní prost edí se zabývá pouze mo nými zm nami pH v p ítoku do OV a v 
povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním OH- na místní úrovni a provádí se na základ 
posouzení výsledného dopadu pH: pH povrchové vody by nem lo p ekro it hodnotu 9 (Obecn platí, 
e v t ina vodních organism sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9). 

Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí je zabránit vypou t ní roztok 
CaO do m stských odpadních vod nebo do povrchových vod, pokud by toto vypu t ní mohlo zp sobit 
významnou zm nu pH. B hem vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH.

 

Vypou t ní je t eba provést tak, aby zm na pH v p ijímajících povrchových vodách byla minimální. pH 
vytékající vody se obvykle m í a lze ho snadno neutralizovat, jak

 

to asto vy aduje národní 
legislativa. 

2) Profesionální zp soby pou ití (místní úrove )

 

Posouzení expozice a rizika je d le ité pouze pro vodní a suchozemské prost edí. Posouzení ú inku a 
rizik pro vodní prost edí se odvíjí od ú inku pH. Vypo ítá se klasický pom r charakterizace rizik (RCR) 
zalo ený na p edpokládané koncentraci v ivotním prost edí (PEC) a p edpokládané koncentraci, p i 
ní nedochází k ne ádoucímu ú inku (PNEC).   Profesionální pou ití na místní úrovni se týká aplikací 
na zem d lskou nebo m stskou p du. Expozice ivotního prost edí se posoudí na základ údaj a 
simula ního nástroje. Nástroj pro modelování FOCUS/ Exposit se pou ívá pro posouzení expozice 
suchozemského a vodního prost edí (obvykle se uplat uje u aplikací biocidních p ípravk ).

  

Podrobnosti jsou uvedeny v p íslu ných scéná ích.

 

Metodologie pou itá pro posouzení expozice v pracovním prost edí

 

Podle definice musí scéná expozice (SE) popisovat, p i jakých provozních podmínkách (PP) a p i 
jakém opat ení pro ízení rizik (O R) lze s látkou bezpe n zacházet. To se projeví, pokud 
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odhadovaná hladina expozice je ni í ne

 
p íslu ná odvozená hladina, p i ní nedochází k 

ne ádoucímu ú inku (DNEL), co je vyjád eno v pom ru charakterizace rizik (RCR). U pracovník 
vychází opakovaná dávka DNEL pro inhalaci a také akutní DNEL pro inhalaci z p íslu ných 
doporu ení V deckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým initel m p i práci (SCOEL), 
která udávají hodnoty 1 mg/m³ a 4 mg/m³.  
V p ípadech, kdy nejsou k dispozici nam ené ani analogické údaje, expozice lov ka se posuzuje 
pomocí simula ního nástroje. P i screeningu na úrovni prvního stupn se pou ije nástroj MEASE 
(http://www.ebrc.de/mease.html) pro posouzení inhala ní expozice podle pokyn ECHA (R.14).

 

Vzhledem k tomu, e doporu ení SCOEL se týká vdechovatelného prachu, zatímco odhady expozice 
v nástroji MEASE uva ují inhalovatelnou

 

frakci, do ní e uvedených scéná expozice je skryt

 

zahrnuta dal í hranice bezpe nosti, pokud se pro odvození odhad expozice pou il nástroj MEASE.

 

Metodologie pou itá pro posouzení expozice spot ebitele

 

Podle definice SE musí popisovat, za jakých podmínek lze s látkami, p ípravky a p edm ty bezpe n 
zacházet. V p ípadech, kdy nejsou k dispozici nam ené ani analogické údaje, se expozice posuzuje 
pomocí simula ního nástroje.  
U spot ebitel vychází

 

opakovaná dávka DNEL pro inhalaci a také akutní DNEL pro inhalaci z 
p íslu ných doporu ení V deckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým initel m p i práci 
(SCOEL), která udávají hodnoty 1 mg/m³ a 4 mg/m³.  
Pro inhala ní expozici prá k m se pou ily údaje odvozené od autora van Hemmen (van Hemmen, 
1992: Agricultural pesticide exposure data bases for risk assessment (Databáze s údaji o expozici 
zem d lským pesticid m pro posouzení rizik), Rev Environ Contam Toxicol. 126: 1-85.), pro výpo et 
inhala ní expozice. Inhala ní expozice spot ebitele se odhaduje na 15 g/hod nebo 0,25 g/min. P i 
náro n j í práci se o ekává vy í inhala ní expozice. Jestli e mno ství produktu p ekro í 2,5 kg, 
p edpokládá se 10násobné zvý ení faktoru, co znamená, e inhala ní expozice bude 150 g/hod. 
Pro p epo et t chto hodnot na mg/m³ lze pou ít standardní hodnotu 1,25 m³/hod pro dýchací objem v 
lehkých pracovních podmínkách (van Hemmen, 1992), co znamená 12 µg/m³ pro lehkou práci a 120 
µg/m³ pro t í práci. 

 

Pokud se p ípravek nebo látka pou ívá v granulované form nebo ve form tablet, p edpokládá se 
sní ení expozice prachu. Aby bylo mo né tuto skute nost zohlednit v p ípad , e chybí údaje o 
distribuci velikosti ástic a ot ru granulí, pou ívá se model pro prá kové formulace, který p edpokládá 
sní ení tvorby prachu o 10 % podle autor Becks a Falks (Manual for the authorisation of 
pesticides)(P íru ka pro povolování pesticid ). P ípravky na ochranu rostlin. Kapitola 4 Humanní 
toxikologie; operátor rizika, pracovník a nezú astn ná osoba, verze 1.0., 2006).

 

V p ípad dermální expozice a expozice o í se postupovalo podle kvalitativního p ístupu, proto e pro 
tento zp sob expozice nebylo mo né DNEL odvodit kv li drá divým ú ink m oxidu vápenatého. 
Perorální expozice nebyla posouzena, proto e se nejedná o p edvídatelný zp sob expozice s 
ohledem na uvedené zp soby pou ití.

 

Vzhledem k tomu, e doporu ení SCOEL se týká vdechovatelného prachu, zatímco odhady expozice 
pomocí modelu od autora van Hemmen po ítají s inhalovatelnou frakcí, do ní e uvedených scéná 
expozice je vnit n zahrnuta dal í hranice bezpe nosti, tj. odhady expozice jsou velmi konzervativní.

  

Posouzení expozice CaO p i profesionálním a pr myslovém pou ití a p i pou ití ze strany spot ebitele 
se provádí a organizuje na základ n kolika scéná . P ehled scéná a fáze ivotního cyklu látky 
jsou uvedeny v tabulce 1.  

http://www.ebrc.de/mease.html
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Tabulka 1: P ehled scéná expozice a fáze ivotního cyklu látky

 

Ur ená pou ití
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fáze 
ivotního 
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Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.1 

Výroba a 
pr myslové zp soby 
pou ití vodných 
roztok vápenných 
substancí 

X X X  X 1 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.2 

Výroba a 
pr myslové zp soby 
pou ití 
nízkopra ných 
pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí 

X X X  X 2 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 
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Ur ená pou ití

 
Výsledná 
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Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.3 

Výroba a 
pr myslové zp soby 
pou ití st edn 
pra ných pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí 

X X X  X 3 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.4 

Výroba a 
pr myslové zp soby 
pou ití vysoce 
pra ných pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí 

X X X  X 4 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
11a 

9.5 

Výroba a 
pr myslové zp soby 
pou ití velkých 
p edm t s 
obsahem vápenných 
substancí 

X X X  X 5 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

6, 14, 21, 22, 23, 24, 25 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 
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Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.6 

Profesionální 
zp soby pou ití 
vodných roztok 
vápenných 
substancí  

X X  X 6 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.7 

Profesionální 
zp soby pou ití 
nízkopra ných 
pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí  

X X  X 7 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.8 

Profesionální 
zp soby pou ití 
st edn pra ných 
pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí  

X X  X 8 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 
25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 
9a, 9b 
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Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.9 

Profesionální 
zp soby pou ití 
vysoce pra ných 
pevných 
látek/prá k 
vápenných 
substancí  

X X  X 9 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 
25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.10 

Profesionální 
zp soby pou ití 
vápenných 
substancí p i 
o et ení p dy

  

X X   10 22 9b 5, 8b, 11, 26  2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.11 

Profesionální 
zp soby pou ití 
p edm t /kontejner 
obsahujících 
vápenné substance   

X  X 11 22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24  

0, 21, 24, 25 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 13 

10a, 11a, 11b, 12a, 12b 
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Ur ená pou ití

 
Výsledná 
fáze 
ivotního 

cyklu 

íslo SE 
Název scéná e 
expozice 

Vý
ro

ba
 

Fo
rm

ul
ac

e 

Ko
nc

ov
é 

po
u

ití
 

Po
u

ití
 ze

 st
ra

ny
 

sp
ot

eb
ite

le

 

iv
ot

no
st

 (p
ro

 
p

ed
m

ty
)

 

Pr
op

oj
en

í s
 u

r
en

ým
 po

u
ití

m

 

Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.12 

Pou ití stavebního a 
konstruk ního 
materiálu ze strany 
spot ebitele (DIY, 
kutilství)    

X  12 21 9b, 9a   8 

9.13 

Pou ití absorbentu 
CO2 v dýchacích 
p ístrojích ze strany 
spot ebitele

    

X  13 21 2   8 

9.14 
Pou ití zahradního 
vápna/hnojiva ze 
strany spot ebitele

    

X  14 21 20, 12   8e 

9.15 

Pou ití vápenných 
substancí coby 
chemikálií pro 
i t ní vody v 

akváriích ze strany 
spot ebitele

    

X  15 21 20, 37   8 
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Ur ená pou ití
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fáze 
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Kategorie oblasti pou ití 
(SU) 

Kategorie chemických 
výrobk (PC)

 

Kategorie proces 
(PROC) 

Kategorie 
p edm t 
(AC) 

Kategorie 
uvol ování do 
ivotního 

prost edí (ERC)

 

9.16 

Pou ití 
kosmetických 
produkt 
obsahujících 
vápenné substance 
ze strany 
spot ebitele

    

X  16 21 39   8 
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íslo ES 9.1: Výroba a pr myslové zp soby pou ití vodných 

roztok vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Výroba a pr myslové zp soby pou ití vodných roztok vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2) 
P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 1 Pou ití v uzav eném výrobním procesu, expozice 
nepravd podobná

 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 7 Nást ikové techniky v pr myslových za ízeních 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 12 Pou ití p nicích inidel p i výrob p ny

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 14 Výroba p ípravk nebo p edm t tabletováním, 
kompresí, vytla ováním, peletizací 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i

 

p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

ERC 1-7, 12 Výroba, formulace a v echny typy pr myslového 
pou ití 

ERC 10, 11 Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností ve vnit ních a venkovních 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické 
bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 

pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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prostorách  

2.1 Kontrola expozice pracovník

 
Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. P edpokládá se, e nást ik vodných roztok (PROC7 a 11) se podílí na st ední emisi.

 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 7 bez omezení vodný roztok st ední

 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení vodný roztok velmi nízký 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 7  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Vzhledem k tomu, e se vodné roztoky nepou ívají ve vysokoteplotních metalurgických procesech, má se za to, e provozní 
podmínky (nap . procesní teplota a procesní tlak) nejsou relevantní pro posouzení expozice v pracovním prost edí u 
provád ných proces .

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k

 

p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 7 místní 
odv trávání

 

78 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná izolace 
pracovník od zdroje emise je 

uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 

prostorách s významnou expozicí.

 

nevy adují se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 
PROC 

Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 7 Maska FFP1 PFO=4 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 

uzav ený proces). Krom toho 
je t eba pou ívat odpovídající 

prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a 

pracovní obuv. 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e denní a ro ní mno ství na daném pracovi ti (pro bodové zdroje) není hlavním ur ujícím faktorem pro 
expozici ivotního prost edí.

 

Frekvence a trvání pou ití 

P eru ované (< 12krát za rok) nebo kontinuální pou ívání/uvol ování

 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Pr tok p ijímající povrchové vody: 18 000 m³/den 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Rychlost vypou t ní odtékající vody: 2

 

000 m³/den 

Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy 

Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí, je zamezit vypou t ní roztok vápna do komunálních 
odpadních vod nebo do povrchových vod v p ípad , e by toto vypou t ní mohlo zp sobit výrazné zm ny pH. B hem 
vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecn je t eba vypou t ní provád t tak, aby zm ny pH v 
p ijímajících povrchových vodách byly co nejmen í (nap . za pou ití neutralizace). Obecn platí, e v t ina vodních organism 
sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skute nost je také zohledn na v popisu standardních test OECD na vodních 
organismech. Zd vodn ní tohoto opat ení pro ízení rizik lze najít v úvodní ásti.

 

Podmínky a opat ení vztahující se k odpadu

 

Pevný pr myslový odpad obsahující vápno by se m l opakovan pou ít nebo vypustit do pr myslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné. 
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3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 
Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) je

 
podíl 

up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití... Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice

 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

MEASE 
< 1 mg/m³ 

(0,001  0,66) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Expozice ivotního prost edí

 

Posouzení expozice ivotního prost edí je relevantní pouze pro vodní prost edí, kde je to pou itelné, v etn isti ek odpadních 
vod, proto e emise vápenné substance se v r zných fázích ivotního cyklu (výroba a pou ití) v t inou týkají (odpadní) vody. 
Posouzení vlivu a rizik na vodní organizmy se zabývá pouze ú inkem na organizmy/ekosystémy zp sobeným mo nými 
zm nami pH v souvislosti s vypou t ním OH- s tím, e se toxicita Ca2+ pova uje za zanedbatelnou ve srovnání s (mo ným) 
ú inkem pH. e í se pouze místní úrove v etn obecních isti ek odpadních vod ( OV) nebo isti ek pr myslových 
odpadních vod, je-li to pou itelné, a to jak pro výrobu, tak i pro pr myslové pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, které 
se mohou vyskytnout, se projeví na místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti ve vod a z velmi nízké tenze par vyplývá, e se 
vápenná substance bude vyskytovat p evá n ve vod . Významné emise nebo expozice ve vzduchu se

 

kv li nízké tenzi par 
vápenné substance neo ekávají. Významné emise nebo expozice v suchozemském prost edí se neo ekávají ani pro tento 
scéná expozice. Posouzení expozice pro vodní prost edí se tedy zam í pouze na mo né zm ny pH ve vod odtékající z 
isti ky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se 

provádí na základ posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí zvý it nad hodnotu 9.

  

Emise v ivotním 
prost edí

 

P i výrob vápenné substance m e docházet k emisi do vody a místnímu zvý ení koncentrace vápenné 
substance, co m e ovlivnit pH vodního prost edí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypou t ní 
odtékající vody ze závodu vyráb jícího vápennou substanci m e ovlivnit pH p ijímající vody. pH odtékající 
vody se obvykle m í velmi asto a lze ho snadno neutralizovat, jak to asto vy aduje národní legislativa.

 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Odpadní voda z výroby vápenné substance je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není 
tedy ur ena pro biologické i t ní. Tok odpadní vody ze za ízení na výrobu vápenné substance se tedy 
obvykle ne istí v biologické isti ce odpadních vod ( OV), ale tuto odpadní vodu lze pou ít pro úpravu pH 
kyselých odpadních vod, které se istí v biologických OV. 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Kdy se vápenná substance dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na ástice a sedimenty je 
zanedbatelná. Kdy se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se m e zvý it v závislosti na 
pufra ní kapacit vody. ím vy í je pufra ní kapacita vody, tím ni í je ú inek pH. Pufra ní kapacita, která 
u p írodní vody zabra uje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je ízena rovnováhou mezi oxidem 
uhli itým (CO2), hydrogenuhli itanovým anionem (HCO3-) a uhli itanovým anionem (CO32-). 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

V tomto SE není zahrnuta oblast sediment , proto e se u vápenných substancí nepova uje za d le itou: 
kdy se vápenná substance dostane emisí do vodního prost edí, její sorpce na ástice sedimentu je 
zanedbatelná. 

Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

Suchozemská ást ivotního prost edí není v tomto scéná i expozice zahrnuta, proto e to není pova ováno 
za d le ité.

 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby sou ást ivotního prost edí, proto e se u vápenné substance 
nepova uje za relevantní: p i uvoln ní do vzduchu ve form aerosolu dochází k neutralizaci vápenné 
substance následkem její reakce s CO2 (nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli 
(nap . hydrogenuhli itan vápenatý) jsou následn vymyty ze vzduchu a atmosferické emise neutralizované 
vápenné substance tedy ve velké mí e kon í v p d a vod .

 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Bioakumulace v organizmech není pro vápennou substanci relevantní: posouzení rizik v p ípad 
sekundární otravy se tedy nevy aduje. 
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4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
Expozice v pracovním prost edí

 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

Expozice ivotního prost edí

 

Pokud pracovi t nespl uje podmínky stanovené v SE pro bezpe né pou ití, doporu uje se aplikovat odstup ovaný p ístup pro 
provedení posouzení, které bude specifi t j í s ohledem na p íslu né pracovi t . Pro toto posouzení se doporu uje pou ít 
stup ovitý p ístup.

  

Stupe 1: získat informace o pH odtékající vody a o vlivu vápenné substance na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vy í ne 9 a 
je-li p evá n zp sobeno vápnem, je nutné u init dal í opat ení, aby se prokázalo bezpe né pou ití.

  

Stupe 2a: získat informace o pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. pH p ijímající vody nesmí p ekro it hodnotu 9. Pokud 
nejsou k dispozici p íslu ná m ení, pH eky lze vypo ítat následovn : 

  

(rovnice 1)

 

kde 

Q odtékající voda je pr tok odtékající vody (v m³/den) 

Q eka na horním toku je pr tok eky na horním toku (v m³/den) 

pH odtékající voda je pH odtékající vody 

pH eka na horním toku je pH eky na horním toku vzhledem k vypou t címu bodu

 

V imn te si prosím, e zpo átku lze pou ít standardní hodnoty:

  

Pr toky Q eka na horním toku: pou ijte 10. rozd lení stávajících hodnot nebo pou ijte standardní hodnotu 
18 000 m³/den 

 

Q odtékající voda: pou ijte standardní hodnotu 2 000 m³/den 

 

Pokud mo no, pH na horním toku by m lo p edstavovat nam enou hodnotu. Není-li k dispozici, lze 
p edpokládat neutrální pH (pH=7), pokud to lze zd vodnit.

 

Na tuto rovnici je t eba nahlí et jako na krajní p ípad, jsou-li vodní podmínky standardní, nikoli specifické pro daný p ípad. 

  

Stupe 2b: Pomocí rovnice 1 lze zjistit, jaké pH odtékající vody zp sobuje p ijatelnou hodnotu pH v p ijímajícím t lese. V 
takovém p ípad se pH eky nastaví na hodnotu 9 a pH odtékající vody se p íslu ným zp sobem vypo ítá (dle pot eby za 
vyu ití ji uvedených standardních hodnot). Vzhledem k tomu, e teplota má vliv na rozpustnost vápna, je mo né, e p ípad od 
p ípadu bude nutné upravit pH odtékající vody. Po stanovení maximální p ípustné hodnoty pH v odtékající vod se 
p edpokládá, e v echny koncentrace OH- jsou závislé na vypou t ní vápna a e se neuva uje pufra ní kapacita (to je 
nereálný, krajní p ípad, který lze upravit, jsou-li k dispozici pot ebné informace). Maximální zát vápnem, které se ro n 
vypou tí, ani by do lo k negativnímu ovlivn ní pH p ijímající vody, se vypo ítá za p edpokladu chemické rovnováhy. 
Koncentrace OH- vyjád ená v molech/litr se vynásobí pr m rným pr tokem odtékající vody a poté se vyd lí molární hmotností 

Q eka na horním toku

    

pH eka

 

Log
Qodtékající voda *

 

10 *

 

10

 

Qodtékající voda 

  

pHodtékající voda

  

Q eka na horním toku

 

pHna horním toku 

http://www.ebrc.de/mease.html
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vápenné substance. 

Stupe 3: Zm te pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. Je-li pH ni í ne 9, bezpe né pou ití je p im en prokázáno a 
SE zde kon í. Zjistí-li se, e pH je vy í ne 9, je nutné zavést opat ení pro ízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, 
co zajistí bezpe né pou ití vápna b hem výroby nebo fáze pou ití.
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íslo ES 9.2: Výroba a  pr myslové zp soby pou ití nízkopra ných 

pevných látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný stru ný 
název Výroba a pr myslové zp soby pou ití nízkopra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 1 Pou ití v uzav eném výrobním procesu, expozice 
nepravd podobná

 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 6 Kalandrovací procesy 

PROC 7 Nást ikové techniky v pr myslových za ízeních

 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 14 Výroba p ípravk nebo p edm t tabletováním, 
kompresí, vytla ováním, peletizací 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 21 Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
materiálech a/nebo p edm tech.

 

PROC 22 Potenciáln uzav ené zpracovatelské procesy s 
minerály/kovy za zvý ené teploty. 

 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících 
se po adovaných informací a posouzení chemické 

bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 
pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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Pr myslové za ízení

 
PROC 23 Otev ené zpracování a innosti související s 

p emis ováním minerál /kov za zvý ené teploty

 
PROC 24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 

p edm tech za pou ití velké (mechanické) energie 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 
okolní teplot

 

PROC 27a Výroba kovových prá k (procesy p i vysokých 
teplotách) 

PROC 27b Výroba kovových prá k (vlhké procesy) 

ERC 1-7, 12 Výroba, formulace a v echny typy pr myslového 
pou ití 

ERC 10, 11 
Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností ve vnit ních a venkovních 

prostorách  

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a bez omezení pevná látka/prá ek,

 

tavenina vysoká 

PROC 24 bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek nízká 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 22  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.
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Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 
PROC Úrove izolace

 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 7, 17, 18 celková 
ventilace 17 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

PROC 22, 23, 24, 
25, 26, 27a 

místní 
odv trávání

 

78 % - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 
prostorách s významnou 

expozicí. 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 

Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 22, 24, 27a Maska FFP1 PFO=4 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 
uzav ený proces). Krom 

toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na 
ochranu obli eje, ochranný 

od v a pracovní obuv.

 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je

 

v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e denní a ro ní mno ství na daném pracovi ti (pro bodové zdroje) není hlavním ur ujícím faktorem pro 
expozici ivotního prost edí.

 

Frekvence a trvání pou ití 

P eru ované (< 12krát za rok) nebo kontinuální pou ívání/uvol ování

 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Pr tok p ijímající povrchové vody: 18

 

000 m³/den 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Rychlost vypou t ní odtékající vody: 2

 

000 m³/den 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí, je zamezit vypou t ní roztok vápna do komunálních 
odpadních vod nebo do povrchových vod v p ípad , e by toto vypou t ní mohlo zp sobit výrazné zm ny pH. B hem 
vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecn je t eba vypou t ní provád t tak, aby zm ny pH v 
p ijímajících povrchových vodách byly co nejmen í (nap . za pou ití neutralizace). Obecn platí, e v t ina vodních organism 
sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skute nost je také zohledn na v popisu standardních test OECD na vodních

 

organismech. Zd vodn ní tohoto opat ení pro ízení rizik lze najít v úvodní ásti.

 

Podmínky a opat ení vztahující se k odpadu

 

Pevný pr myslový odpad obsahující vápno by se m l opakovan pou ít nebo vypustit do pr myslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné. 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu

 

inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27a, 
27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
 0,83) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Emise v ivotním prost edí

 

Posouzení expozice ivotního prost edí má význam pouze pro vodní prost edí, kde je to pou itelné, v etn isti ek odpadních 
vod, proto e emise CaO v r zných fázích ivotního cyklu (výroba a pou ití) se v t inou týkají (odpadní) vody. Posouzení vlivu a 
rizik na vodní organizmy se zabývá pouze ú inkem na organizmy/ekosystémy zp sobeným mo nými zm nami pH v souvislosti 
s vypou t ním OH- s tím, e se toxicita Ca2+ pova uje za zanedbatelnou ve srovnání s (mo ným) ú inkem pH. e í se pouze 
místní úrove v etn obecních isti ek odpadních vod ( OV) nebo isti ek pr myslových odpadních vod, je-li to pou itelné, a to 
jak pro výrobu, tak i pro pr myslové pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, které se mohou vyskytnout, se projeví na 
místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti ve vod a velmi nízké tenze par vyplývá, e CaO se bude vyskytovat p evá n ve vod . 
Významné emise nebo expozice ve vzduchu se kv li nízké tenzi par CaO neo ekávají. Významné emise nebo expozice v 
suchozemském prost edí se neo ekávají ani pro tento scéná expozice. Posouzení expozice pro vodní prost edí se tedy zam í 
pouze na mo né zm ny pH ve vod odtékající z isti ky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním 
OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se provádí na základ posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí 
zvý it nad hodnotu 9. 

Emise v ivotním 
prost edí

 

P i výrob CaO m e docházet k emisi do vody a místnímu zvý ení koncentrace CaO, co m e ovlivnit 
pH ve vodním prost edí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypou t ní odtékající vody ze závodu 
vyráb jícího CaO m e ovlivnit pH v p ijímající vod . pH odtékající vody se obvykle m í velmi asto a lze 
ho snadno neutralizovat, jak to asto vy aduje národní legislativa. 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Odpadní voda z výroby CaO je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není tedy ur ena pro 
biologické i t ní. Tok odpadní vody ze za ízení vyráb jících CaO není ur en pro i t ní v biologické 
isti ce odpadních vod ( OV), ale lze ho vyu ít pro úpravu pH kyselých odpadních vod, které se istí v 

biologických OV. 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Kdy se CaO dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na ástice a sedimenty je zanedbatelná. 
Kdy se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se m e zvý it v závislosti na pufra ní 
kapacit vody. ím vy í je pufra ní kapacita vody, tím ni í je ú inek pH. Pufra ní kapacita, která u 
p írodní vody zabra uje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je ízena rovnováhou mezi oxidem 
uhli itým (CO2), hydrogenuhli itanovým anionem (HCO3-) a uhli itanovým anionem (CO32-). 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

V tomto SE není zahrnuta oblast sediment , proto e se u CaO nepova uje za d le itou: kdy se CaO 
dostane emisí do vodního prost edí, jeho sorpce na ástice sedimentu je zanedbatelná.

 

Koncentrace 
expozice v p d a 
spodní vod

 

Suchozemská ást ivotního prost edí není v tomto scéná i expozice zahrnuta, proto e to není 
pova ováno za d le ité.

 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby sou ást ivotního prost edí, proto e se u CaOnepova uje za 
relevantní: p i uvoln ní do vzduchu ve form aerosolu dochází k neutralizaci CaO následkem reakce s 
CO2 (nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli (nap . hydrogenuhli itan vápenatý) 
jsou následn vymyty ze vzduchu a atmosferické emise neutralizovaného CaOtedy ve velké mí e kon í v 
p d a vod .
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Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Bioakumulace v organizmech není pro CaOrelevantní: posouzení rizik v p ípad sekundární otravy se tedy 
nevy aduje. 

4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 
expozice 

Expozice v pracovním prost edí

 

NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad  expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

Expozice ivotního prost edí

 

Pokud pracovi t nespl uje podmínky stanovené v SE pro bezpe né pou ití, doporu uje se aplikovat odstup ovaný p ístup pro 
provedení posouzení, které bude specifi t j í s ohledem na p íslu né pracovi t . Pro toto posouzení se doporu uje pou ít 
stup ovitý p ístup.

  

Stupe 1: získat informace o pH odtékající vody a vlivu CaO na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vy í ne 9 a je-li p evá n 
zp sobeno vápnem, je nutné u init dal í opat ení, aby se prokázalo bezpe né pou ití.

  

Stupe 2a: získat informace o pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. pH p ijímající vody nesmí p ekro it hodnotu 9. Pokud 
nejsou k dispozici p íslu ná m ení, pH eky lze vypo ítat následovn :

  

(rovnice 1)

 

kde 

Q odtékající voda je pr tok odtékající vody (v m³/den) 

Q eka na horním toku je pr tok eky na horním toku (v m³/den) 

pH odtékající voda je pH odtékající vody 

pH eka na horním toku je pH eky na horním toku vzhledem k vypou t címu bodu

 

V imn te si prosím, e zpo átku lze pou ít standardní hodnoty:

  

Pr toky Q eka na horním toku: pou ijte 10. rozd lení stávajících hodnot nebo pou ijte standardní hodnotu 
18 000 m³/den 

 

Q odtékající voda: pou ijte standardní hodnotu 2 000 m³/den 

 

Pokud mo no, pH na horním toku by m lo p edstavovat nam enou hodnotu. Není-li k dispozici, lze 
p edpokládat neutrální pH (pH=7), pokud to lze zd vodnit.

 

Na tuto rovnici je t eba nahlí et jako na krajní p ípad, jsou-li vodní podmínky standardní, nikoli specifické pro daný p ípad. 

 

Stupe 2b: Pomocí rovnice 1 lze zjistit, jaké pH odtékající vody zp sobuje p ijatelnou hodnotu pH v p ijímajícím t lese. V 
takovém p ípad se pH eky nastaví na hodnotu 9 a pH odtékající vody se p íslu ným zp sobem vypo ítá (dle pot eby za 
vyu ití ji uvedených standardních hodnot). Vzhledem k tomu, e teplota má vliv na rozpustnost vápna, je mo né, e p ípad od 
p ípadu bude nutné upravit pH odtékající vody. Po stanovení maximální p ípustné hodnoty pH v odtékající vod se 

Q eka na horním toku

    

pH eka

 

Log

 

Qodtékající voda

 

*

 

10 *

 

10

 

Qodtékající voda 

  

pHodtékající voda

  

Q eka na horním toku

 

pHna horním toku 

http://www.ebrc.de/mease.html
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p edpokládá, e v echny koncentrace OH- jsou závislé na vypou t ní vápna a e se neuva uje pufra ní kapacita (to je 
nereálný, krajní p ípad, který lze upravit, jsou-li k dispozici pot ebné informace). Maximální zát vápnem, které se ro n 
vypou tí, ani by do lo k negativnímu ovlivn ní pH p ijímající vody, se vypo ítá za p edpokladu chemické rovnováhy. 
Koncentrace OH- vyjád ená v molech/litr se vynásobí pr m rným pr tokem odtékající vody a poté se vyd lí molární hmotností 
CaO. 

Stupe 3: Zm te pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. Je-li pH ni í ne 9, bezpe né pou ití je p im en prokázáno a 
SE zde kon í. Zjistí-li se, e pH je vy í ne 9, je nutné zavést opat ení pro ízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, 
co zajistí bezpe né pou ití vápna b hem výroby nebo fáze pou ití.
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íslo ES 9.3: Výroba a pr myslové zp soby pou ití st edn 

pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Výroba a pr myslové zp soby pou ití st edn pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 1 Pou ití v uzav eném výrobním procesu, expozice 
nepravd podobná

 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 7 Nást ikové techniky v pr myslových za ízeních

 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 14 Výroba p ípravk nebo p edm t tabletováním, 
kompresí, vytla ováním, peletizací 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 22 
Potenciáln uzav ené zpracovatelské procesy s 

minerály/kovy za zvý ené teploty.  
Pr myslové za ízení

 

PROC 23 Otev ené zpracování a innosti související s 
p emis ováním minerál /kov za zvý ené teploty

 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících 
se po adovaných informací a posouzení chemické 

bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 
pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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PROC 24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 

p edm tech za pou ití velké (mechanické) energie

 
PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 
PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 

okolní teplot

 

PROC 27a Výroba kovových prá k (procesy p i vysokých 
teplotách) 

PROC 27b Výroba kovových prá k (vlhké procesy)

 

ERC 1-7, 12 Výroba, formulace a v echny typy pr myslového 
pou ití 

ERC 10, 11  
Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností ve vnit ních a venkovních 

prostorách  

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a bez omezení pevná látka/prá ek,

 

tavenina vysoká 

PROC 24 bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek st ední

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 7, 17, 18, 
19, 22  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny

 

ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.
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Technické podmínky a opat ení

 
s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 
PROC Úrove izolace

 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 1, 2, 15, 
27b nevy aduje se neuvádí se - 

PROC 3, 13, 14 celková 
ventilace 

17 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 
prostorách s významnou 

expozicí. 

místní 
odv trávání

 

78 % - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 

Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 4, 5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 16, 17, 
18, 19, 22, 24, 27a 

Maska FFP1 PFO=4 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 
uzav ený proces). Krom 

toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na 
ochranu obli eje, ochranný 

od v a pracovní obuv.

 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v

 

dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e denní a ro ní mno ství na daném pracovi ti (pro bodové zdroje) není hlavním ur ujícím faktorem pro 
expozici ivotního prost edí.

 

Frekvence a trvání pou ití 

P eru ované (< 12krát za rok) nebo kontinuální pou ívání/uvol ování

 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Pr tok p ijímající povrchové vody: 18

 

000 m³/den 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Rychlost vypou t ní odtékající vody: 2

 

000 m³/den 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí,

 
je zamezit vypou t ní roztok vápna do komunálních 

odpadních vod nebo do povrchových vod v p ípad , e by toto vypou t ní mohlo zp sobit výrazné zm ny pH. B hem 
vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecn je t eba vypou t ní

 
provád t tak, aby zm ny pH v 

p ijímajících povrchových vodách byly co nejmen í (nap . za pou ití neutralizace). Obecn platí, e v t ina vodních organism 
sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skute nost je také zohledn na v popisu standardních test OECD na vodních 
organismech. Zd vodn ní tohoto opat ení pro ízení rizik lze najít v úvodní ásti.

 

Podmínky a opat ení vztahující se k odpadu

 

Pevný pr myslový odpad obsahující vápno by se m l opakovan pou ít nebo vypustit do pr myslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné. 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
 0,88) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Emise v ivotním prost edí

 

Posouzení expozice ivotního prost edí má význam pouze pro vodní prost edí, kde je to pou itelné, v etn isti ek odpadních 
vod, proto e emise CaO v r zných fázích ivotního cyklu (výroba a pou ití) se v t inou týkají (odpadní) vody. Posouzení vlivu a 
rizik na vodní organizmy se zabývá pouze ú inkem na organizmy/ekosystémy zp sobeným mo nými zm nami pH v souvislosti 
s vypou t ním OH- s tím, e se toxicita Ca2+ pova uje za zanedbatelnou ve srovnání s (mo ným) ú inkem pH. e í se pouze 
místní úrove v etn obecních isti ek odpadních vod ( OV) nebo isti ek pr myslových odpadních vod, je-li to pou itelné, a to 
jak pro výrobu, tak i pro pr myslové pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, které se mohou vyskytnout, se projeví na 
místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti ve vod a velmi nízké tenze par vyplývá, e CaO se bude vyskytovat p evá n ve vod . 
Významné emise nebo expozice ve vzduchu se kv li nízké tenzi par CaO neo ekávají. Významné emise nebo expozice v 
suchozemském prost edí se neo ekávají ani pro tento scéná expozice. Posouzení expozice pro vodní prost edí se tedy zam í 
pouze na mo né zm ny pH ve vod odtékající z isti ky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním 
OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se provádí na základ posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí 
zvý it nad hodnotu 9. 

Emise v ivotním 
prost edí

 

P i výrob CaO m e docházet k emisi do vody a místnímu zvý ení koncentrace CaO, co m e ovlivnit 
pH ve vodním prost edí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypou t ní odtékající vody ze závodu 
vyráb jícího CaO m e ovlivnit pH v p ijímající vod . pH odtékající vody se obvykle m í velmi asto a lze 
ho snadno neutralizovat, jak to asto vy aduje národní legislativa. 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Odpadní voda z výroby CaO je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není tedy ur ena pro 
biologické i t ní. Tok odpadní vody ze za ízení vyráb jících CaO není ur en pro i t ní v biologické 
isti ce odpadních vod ( OV), ale lze ho vyu ít pro úpravu pH kyselých odpadních vod, které se istí v 

biologických OV.  

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Kdy se CaO dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na ástice a sedimenty je zanedbatelná. 
Kdy se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se m e zvý it v závislosti na pufra ní 
kapacit vody. ím vy í je pufra ní kapacita vody, tím ni í je ú inek pH. Pufra ní kapacita, která u 
p írodní vody zabra uje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je ízena rovnováhou mezi oxidem 
uhli itým(CO2), hydrogenuhli itanovým anionem (HCO3-) a uhli itanovým anionem (CO32-). 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

V tomto SE není zahrnuta oblast sediment , proto e se u CaO nepova uje za d le itou: kdy se CaO 
dostane emisí do vodního prost edí, jeho sorpce na ástice sedimentu je zanedbatelná.

 

Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

Suchozemská ást ivotního prost edí není v tomto scéná i expozice zahrnuta, proto e to není 
pova ováno za d le ité.

 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby sou ást ivotního prost edí, proto e se u CaOnepova uje za 
relevantní: p i uvoln ní do vzduchu ve form aerosolu dochází k neutralizaci CaO následkem reakce s 
CO2 (nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli (nap . hydrogenuhli itan vápenatý) 
jsou následn vymyty ze vzduchu a atmosferické emise neutralizovaného CaOtedy ve velké mí e kon í v 
p d a vod .
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Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Bioakumulace v organizmech není pro CaOrelevantní: posouzení rizik v p ípad sekundární otravy se tedy 
nevy aduje. 

4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 
expozice 

Expozice v pracovním prost edí

 

NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené

 

údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad,

 

látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

Expozice ivotního prost edí

 

Pokud pracovi t nespl uje podmínky stanovené v SE pro bezpe né pou ití, doporu uje se aplikovat odstup ovaný p ístup pro 
provedení posouzení, které bude specifi t j í s ohledem na p íslu né pracovi t . Pro toto posouzení se doporu uje pou ít 
stup ovitý p ístup.

  

Stupe 1: získat informace o pH odtékající vody a vlivu CaO na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vy í ne 9 a je-li p evá n 
zp sobeno vápnem, je nutné u init dal í opat ení, aby se prokázalo bezpe né pou ití.

  

Stupe 2a: získat informace o pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. pH p ijímající vody nesmí p ekro it hodnotu 9. Pokud 
nejsou k dispozici p íslu ná m ení, pH eky lze vypo ítat následovn :

  

rovnice 1)

 

kde 

Q odtékající voda je pr tok odtékající vody (v m³/den) 

Q eka na horním toku je pr tok eky na horním toku (v m³/den) 

pH odtékající voda je pH odtékající vody 

pH eka na horním toku je pH eky na horním toku vzhledem k vypou t címu bodu

 

V imn te si prosím, e zpo átku lze pou ít standardní hodnoty:

  

Pr toky Q eka na horním toku: pou ijte 10. rozd lení stávajících hodnot nebo pou ijte standardní hodnotu 
18 000 m³/den 

 

Q odtékající voda: pou ijte standardní hodnotu 2 000 m³/den 

 

Pokud mo no, pH na horním toku by m lo p edstavovat nam enou hodnotu. Není-li k dispozici, lze 
p edpokládat neutrální pH (pH=7), pokud to lze zd vodnit.

 

Na tuto rovnici je t eba nahlí et jako na krajní p ípad, jsou-li vodní podmínky standardní, nikoli specifické pro daný p ípad. 

  

Stupe 2b: Pomocí rovnice 1 lze zjistit, jaké pH odtékající vody zp sobuje p ijatelnou hodnotu pH v p ijímajícím t lese. V 
takovém p ípad se pH eky nastaví na hodnotu 9 a pH odtékající vody se p íslu ným zp sobem vypo ítá (dle pot eby za 

Q eka na horním toku

    

pH eka

 

Log

 

Qodtékající voda

 

*

 

10 *

 

10

 

Qodtékající voda 

  

pHodtékající voda

  

Q eka na horním toku

 

pHna horním toku 

http://www.ebrc.de/mease.html
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vyu ití ji uvedených standardních hodnot). Vzhledem k tomu, e teplota má vliv na rozpustnost vápna, je mo né, e p ípad od 
p ípadu bude nutné upravit pH odtékající vody. Po stanovení maximální p ípustné hodnoty pH v odtékající vod se 
p edpokládá, e v echny koncentrace OH- jsou závislé na vypou t ní vápna a e se neuva uje pufra ní kapacita (to je 
nereálný, krajní p ípad, který lze upravit, jsou-li k dispozici pot ebné informace). Maximální zát vápnem, které se ro n 
vypou tí, ani by do lo k negativnímu ovlivn ní pH p ijímající vody, se vypo ítá za p edpokladu chemické rovnováhy. 
Koncentrace OH- vyjád ená v molech/litr se vynásobí pr m rným pr tokem odtékající vody a poté se vyd lí molární hmotností 
CaO. 
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Stupe 3: Zm te pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. Je-li pH ni í ne 9, bezpe né pou ití je p im en prokázáno a 
SE zde kon í. Zjistí-li se, e pH je vy í ne 9, je nutné zavést opat ení pro ízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, 
co zajistí bezpe né pou ití vápna b hem výroby nebo fáze pou ití.
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íslo ES 9.4: Výroba a pr myslové zp soby pou ití vysoce 

pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Výroba a pr myslové zp soby pou ití vysoce pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 1 Pou ití v uzav eném výrobním procesu, expozice 
nepravd podobná

 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 7 Nást ikové techniky v pr myslových za ízeních

 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 14 Výroba p ípravk nebo p edm t tabletováním, 
kompresí, vytla ováním, peletizací 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 22 
Potenciáln uzav ené zpracovatelské procesy s 

minerály/kovy za zvý ené teploty.  
Pr myslové za ízení

 

PROC 23 Otev ené zpracování a innosti související s 
p emis ováním minerál /kov za zvý ené teploty

 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících 
se po adovaných informací a posouzení chemické 

bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 
pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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PROC 24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 

p edm tech za pou ití velké (mechanické) energie

 
PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 
PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 

okolní teplot

 

PROC 27a Výroba kovových prá k (procesy p i vysokých 
teplotách) 

PROC 27b Výroba kovových prá k (vlhké procesy)

 

ERC 1-7, 12 Výroba, formulace a v echny typy pr myslového 
pou ití 

ERC 10, 11  
Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností ve vnit ních a venkovních 

prostorách  

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a bez omezení pevná látka/prá ek,

 

tavenina vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 7, 8a, 17, 
18, 19, 22  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.
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Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 
PROC Úrove izolace

 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 1 nevy aduje se neuvádí se - 

PROC 2, 3 celková 
ventilace 17 % - 

PROC 7 
zabudované 

místní 
odv trávání

 

84 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 
prostorách s významnou 

expozicí. 
místní 

odv trávání

 

78 % - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 

Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví  

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 1, 2, 3, 23, 
25, 27b nevy aduje se neuvádí se 

PROC 4, 5, 7, 8a, 
8b, 9, 17, 18,  Maska FFP2 PFO=10 

PROC 10, 13, 14, 
15, 16, 22, 24, 26, 
27a 

Maska FFP1 PFO=4 

PROC 19 Maska FFP3 PFO=20 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 
uzav ený proces). Krom 

toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na 
ochranu obli eje, ochranný 

od v a pracovní obuv.

 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e denní a ro ní mno ství na daném pracovi ti (pro bodové zdroje) není hlavním ur ujícím faktorem pro 
expozici ivotního prost edí.

 

Frekvence a trvání pou ití 

P eru ované (< 12krát za rok) nebo kontinuální pou ívání/uvol ování

 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Pr tok p ijímající povrchové vody: 18

 

000 m³/den 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Rychlost vypou t ní odtékající vody: 2

 

000 m³/den 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí, je zamezit vypou t ní roztok vápna do komunálních 
odpadních vod nebo do povrchových vod v p ípad , e by toto vypou t ní mohlo zp sobit výrazné zm ny pH. B hem 
vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecn je t eba vypou t ní provád t tak, aby zm ny pH v 
p ijímajících povrchových vodách byly co nejmen í (nap . za pou ití neutralizace). Obecn platí, e v t ina vodních organism 
sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skute nost je také zohledn na v popisu standardních test OECD na vodních 
organismech. Zd vodn ní tohoto opat ení pro ízení rizik lze najít v úvodní ásti.

 

Podmínky a opat ení vztahující se k odpadu

 

Pevný pr myslový odpad obsahující vápno by se m l opakovan pou ít nebo vypustit do pr myslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné. 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
 0,96) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Emise v ivotním prost edí

 

Posouzení expozice ivotního prost edí má význam pouze pro vodní prost edí, kde je to pou itelné, v etn isti ek odpadních 
vod, proto e emise CaO v r zných fázích ivotního cyklu (výroba a pou ití) se v t inou týkají (odpadní) vody. Posouzení vlivu a 
rizik na vodní organizmy se zabývá pouze ú inkem na organizmy/ekosystémy zp sobeným mo nými zm nami pH v souvislosti 
s vypou t ním OH- s tím, e se toxicita Ca2+ pova uje za zanedbatelnou ve srovnání s (mo ným) ú inkem pH. e í se pouze 
místní úrove v etn obecních isti ek odpadních vod ( OV) nebo isti ek pr myslových odpadních vod, je-li to pou itelné, a to 
jak pro výrobu, tak i pro pr myslové pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, které se mohou vyskytnout, se projeví na 
místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti ve vod a velmi nízké tenze par vyplývá, e CaO se bude vyskytovat p evá n ve vod . 
Významné emise nebo expozice ve vzduchu se kv li nízké tenzi par CaO neo ekávají. Významné emise nebo expozice v 
suchozemském prost edí se neo ekávají ani pro tento scéná expozice. Posouzení expozice pro vodní prost edí se tedy zam í 
pouze na mo né zm ny pH ve vod odtékající z isti ky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním 
OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se provádí na základ posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí 
zvý it nad hodnotu 9. 

Emise v ivotním 
prost edí

 

P i výrob CaO m e docházet k emisi do vody a místnímu zvý ení koncentrace CaO, co m e ovlivnit 
pH ve vodním prost edí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypou t ní odtékající vody ze závodu 
vyráb jícího CaO m e ovlivnit pH v p ijímající vod . pH odtékající vody se obvykle m í velmi asto a lze 
ho snadno neutralizovat, jak to asto vy aduje národní legislativa. 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Odpadní voda z výroby CaO je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není tedy ur ena pro 
biologické i t ní. Tok odpadní vody ze za ízení vyráb jících

 

CaO není ur en pro i t ní v biologické 
isti ce odpadních vod ( OV), ale lze ho vyu ít pro úpravu pH kyselých odpadních vod, které se istí v 

biologických OV. 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Kdy se CaO dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na ástice a sedimenty je zanedbatelná. 
Kdy se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se m e zvý it v závislosti na pufra ní 
kapacit vody. ím vy í je pufra ní kapacita vody, tím ni í je ú inek pH. Pufra ní kapacita, která u 
p írodní vody zabra uje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je ízena rovnováhou mezi oxidem 
uhli itým (CO2), hydrogenuhli itanovým anionem (HCO3-) a uhli itanovým anionem (CO32-). 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

V tomto SE není zahrnuta oblast sediment , proto e se u CaO nepova uje za d le itou: kdy se CaO 
dostane emisí do vodního prost edí, jeho sorpce na ástice sedimentu je zanedbatelná.

 

Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

Suchozemská ást ivotního prost edí není v tomto scéná i expozice zahrnuta, proto e to není 
pova ováno za d le ité.

 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby sou ást ivotního prost edí, proto e se u CaOnepova uje za 
relevantní: p i uvoln ní do vzduchu ve form aerosolu dochází k neutralizaci CaO následkem reakce s 
CO2 (nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli (nap . hydrogenuhli itan vápenatý) 
jsou následn vymyty ze vzduchu a atmosferické emise neutralizovaného CaOtedy ve velké mí e kon í v 
p d a vod .
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Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Bioakumulace v organizmech není pro CaOrelevantní: posouzení rizik v p ípad sekundární otravy se tedy 
nevy aduje. 

4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 
expozice 

Expozice v pracovním prost edí

 

NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje

 

MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

Expozice ivotního prost edí

 

Pokud pracovi t nespl uje podmínky

 

stanovené v SE pro bezpe né pou ití, doporu uje se aplikovat odstup ovaný p ístup pro 
provedení posouzení, které bude specifi t j í s ohledem na p íslu né pracovi t . Pro toto posouzení se doporu uje pou ít 
stup ovitý p ístup.

 

Stupe 1: získat informace o pH odtékající vody a vlivu CaO na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vy í ne 9 a je-li p evá n 
zp sobeno vápnem, je nutné u init dal í opat ení, aby se prokázalo bezpe né pou ití.

 

Stupe 2a: získat informace o pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. pH p ijímající vody nesmí p ekro it hodnotu 9. Pokud 
nejsou k dispozici p íslu ná m ení, pH eky lze vypo ítat následovn :

 

(rovnice 1)

 

kde 

Q odtékající voda je pr tok odtékající vody (v m³/den) 

Q eka na horním toku je pr tok eky na horním toku (v m³/den) 

pH odtékající voda je pH odtékající vody 

pH eka na horním toku je pH eky na horním toku vzhledem k vypou t címu bodu

 

V imn te si prosím, e zpo átku lze pou ít standardní hodnoty:

  

Pr toky Q eka na horním toku: pou ijte 10. rozd lení stávajících hodnot nebo pou ijte standardní hodnotu 
18 000 m³/den 

 

Q odtékající voda: pou ijte standardní hodnotu 2 000 m³/den 

 

Pokud mo no, pH na horním toku by m lo p edstavovat nam enou hodnotu. Není-li k dispozici, lze 
p edpokládat neutrální pH (pH=7), pokud to lze zd vodnit.

 

Na tuto rovnici je t eba nahlí et jako na krajní p ípad, jsou-li vodní podmínky standardní, nikoli specifické pro daný p ípad. 

 

Stupe 2b: Pomocí rovnice 1 lze zjistit, jaké pH odtékající vody zp sobuje p ijatelnou hodnotu pH v p ijímajícím t lese. V 
takovém p ípad se pH eky nastaví na hodnotu 9 a pH odtékající vody se p íslu ným zp sobem vypo ítá (dle pot eby za 
vyu ití ji uvedených standardních hodnot). Vzhledem k tomu, e teplota má vliv na rozpustnost vápna, je mo né, e p ípad od 
p ípadu bude nutné upravit pH odtékající vody. Po stanovení maximální p ípustné hodnoty pH v odtékající vod se 
p edpokládá, e v echny koncentrace OH- jsou závislé na vypou t ní vápna a e se neuva uje pufra ní kapacita (to je 
nereálný, krajní p ípad, který lze upravit, jsou-li k dispozici pot ebné informace). Maximální zát vápnem, které se ro n 
vypou tí, ani by do lo k negativnímu ovlivn ní pH p ijímající vody, se vypo ítá za p edpokladu chemické rovnováhy. 
Koncentrace OH- vyjád ená v molech/litr se vynásobí pr m rným pr tokem odtékající vody a poté se vyd lí molární hmotností 

Q eka na horním toku

    

pH eka

 

Log

 

Qodtékající voda

 

*

 

10 *

 

10

 

Qodtékající voda 

  

pHodtékající voda

  

Q eka na horním toku

 

pHna horním toku 

http://www.ebrc.de/mease.html
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CaO. 

Stupe 3: Zm te pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. Je-li pH ni í ne 9, bezpe né pou ití je p im en prokázáno a 
SE zde kon í. Zjistí-li se, e pH je vy í ne 9, je nutné zavést opat ení pro ízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, 
co zajistí bezpe né pou ití vápna b hem výroby nebo fáze pou ití.
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íslo ES 9.5: Výroba a pr myslové zp soby pou ití velkých 

p edm t obsahujících vápenné substance 

Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Výroba a pr myslové zp soby pou ití velkých p edm t s obsahem vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 6 Kalandrovací procesy 

PROC 14 Výroba p ípravk nebo p edm t tabletováním, 
kompresí, vytla ováním, peletizací 

PROC 21 Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
materiálech a/nebo p edm tech.

 

PROC 22 
Potenciáln uzav ené zpracovatelské procesy s 

minerály/kovy za zvý ené teploty.  
Pr myslové za ízení

 

PROC 23 Otev ené zpracování a innosti související s 
p emis ováním minerál /kov za zvý ené teploty

 

PROC 24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 
p edm tech za pou ití velké (mechanické) energie 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

ERC 1-7, 12 Výroba, formulace a v echny typy pr myslového 
pou ití 

ERC 10, 11  
Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností ve vnit ních a venkovních 

prostorách  

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické 
bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 

pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 22, 23,25 bez omezení 
velké p edm ty,

 

tavenina vysoká 

PROC 24 bez omezení velké p edm ty

 

vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení velké p edm ty

 

velmi nízký 
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Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 22  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního

 

zdroje) se v procesech obvykle nevy adují. 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 6, 14, 21 nevy aduje se neuvádí se - 

PROC 22, 23, 24, 
25 

Jakákoli potenciáln nutná izolace 
pracovník od zdroje emise je 

uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 

prostorách s významnou expozicí.

 

místní 
odv trávání

 

78 % - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví  

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 22 Maska FFP1 PFO=4 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 

uzav ený proces). Krom toho 
je t eba pou ívat odpovídající 

prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a 

pracovní obuv. 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e denní a ro ní mno ství na daném pracovi ti (pro bodové zdroje) není hlavním ur ujícím faktorem pro 
expozici ivotního prost edí.

 

Frekvence a trvání pou ití 

P eru ované (< 12krát za rok) nebo kontinuální pou ívání/uvol ování

 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Pr tok p ijímající povrchové vody: 18

 

000 m³/den 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Rychlost vypou t ní odtékající vody: 2

 

000 m³/den 

Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

Cílem opat ení pro ízení rizik vztahujících se k ivotnímu prost edí, je zamezit vypou t ní roztok vápna do komunálních 
odpadních vod nebo do povrchových vod v p ípad , e by toto vypou t ní mohlo zp sobit výrazné zm ny pH. B hem 
vypou t ní do vodních tok je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecn je t eba vypou t ní provád t tak, aby zm ny pH v 
p ijímajících povrchových vodách byly co nejmen í (nap . za pou ití neutralizace). Obecn platí, e v t ina vodních organism 
sná í hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skute nost je také zohledn na v popisu standardních test OECD na vodních 
organismech. Zd vodn ní tohoto opat ení pro ízení rizik lze najít v úvodní ásti. 

Podmínky a opat ení vztahující se k odpadu

 

Pevný pr myslový odpad obsahující vápno by se m l opakovan pou ít nebo vypustit do pr myslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné. 
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3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 
Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice

 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 6, 14, 21, 
22, 23, 24, 25 MEASE 

< 1 mg/m³ (0,01 
 0,44) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Emise v ivotním prost edí

 

Posouzení expozice ivotního prost edí má význam pouze pro vodní prost edí, kde je to pou itelné, v etn isti ek odpadních 
vod, proto e emise CaO v r zných fázích ivotního cyklu (výroba a pou ití) se v t inou týkají (odpadní) vody. Posouzení vlivu a 
rizik na vodní organizmy se zabývá pouze ú inkem na organizmy/ekosystémy zp sobeným mo nými zm nami pH v souvislosti 
s vypou t ním OH- s tím, e se toxicita Ca2+ pova uje za zanedbatelnou ve srovnání s (mo ným) ú inkem pH. e í se pouze 
místní úrove v etn obecních isti ek odpadních vod ( OV) nebo isti ek pr myslových odpadních vod, je-li to pou itelné, a to 
jak pro výrobu, tak i pro pr myslové pou ití, proto e se o ekává, e jakékoli ú inky, které se mohou vyskytnout, se projeví na 
místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti ve vod a velmi nízké tenze par vyplývá, e CaO se bude vyskytovat p evá n ve vod . 
Významné emise nebo expozice ve vzduchu se kv li nízké tenzi par CaO neo ekávají. Významné emise nebo expozice v 
suchozemském prost edí se neo ekávají ani pro tento scéná expozice. Posouzení expozice pro vodní prost edí se tedy zam í 
pouze na mo né zm ny pH ve vod odtékající z isti ky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypou t ním 
OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se provádí na základ posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí 
zvý it nad hodnotu 9. 

Emise v ivotním 
prost edí 

P i výrob CaO m e docházet k emisi do vody a místnímu zvý ení koncentrace CaO, co m e ovlivnit 
pH ve vodním prost edí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypou t ní odtékající vody ze závodu 
vyráb jícího CaO m e ovlivnit pH v p ijímající vod . pH

 

odtékající vody se obvykle m í velmi asto a lze 
ho snadno neutralizovat, jak to asto vy aduje národní legislativa. 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Odpadní voda z výroby CaO je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není tedy ur ena pro 
biologické i t ní. Tok odpadní vody ze za ízení vyráb jících CaO není ur en pro i t ní v biologické 
isti ce odpadních vod ( OV), ale lze ho vyu ít pro úpravu pH kyselých odpadních vod, které se istí v 

biologických OV. 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Kdy se CaO dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na ástice a sedimenty je zanedbatelná. Kdy 
se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se m e zvý it v závislosti na pufra ní kapacit 
vody. ím vy í je pufra ní kapacita vody, tím ni í je ú inek pH. Pufra ní kapacita, která u p írodní vody 
zabra uje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je ízena rovnováhou mezi oxidem uhli itým (CO2), 
hydrogenuhli itanovým anionem (HCO3-) a uhli itanovým anionem (CO32-). 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

V tomto SE není zahrnuta oblast sediment , proto e se u CaO nepova uje za d le itou: kdy se CaO 
dostane emisí do vodního prost edí, jeho sorpce na ástice sedimentu je zanedbatelná.

 

Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

Suchozemská ást ivotního prost edí není v tomto scéná i expozice zahrnuta, proto e to není pova ováno 
za d le ité.

 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby sou ást ivotního prost edí, proto e se u CaOnepova uje za 
relevantní: p i uvoln ní do vzduchu ve form aerosolu dochází k neutralizaci CaO následkem reakce s CO2 
(nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli (nap . hydrogenuhli itan vápenatý) jsou 
následn vymyty ze vzduchu a atmosferické emise neutralizovaného CaOtedy ve velké mí e kon í v p d a 
vod .

 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Bioakumulace v organizmech není pro CaOrelevantní: posouzení rizik v p ípad sekundární otravy se tedy 
nevy aduje. 
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4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
Expozice v pracovním prost edí

 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

Expozice ivotního prost edí

 

Pokud pracovi t nespl uje podmínky stanovené v SE pro bezpe né pou ití, doporu uje se aplikovat odstup ovaný p ístup pro 
provedení posouzení, které bude specifi t j í s ohledem na p íslu né pracovi t . Pro toto posouzení se doporu uje pou ít 
stup ovitý p ístup.

 

Stupe 1: získat informace o pH odtékající vody a vlivu CaO na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vy í ne 9 a je-li p evá n 
zp sobeno vápnem, je nutné u init dal í opat ení, aby se prokázalo bezpe né pou ití. 

Stupe 2a: získat informace o pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. pH p ijímající vody nesmí p ekro it hodnotu 9. Pokud 
nejsou k dispozici p íslu ná m ení, pH eky lze vypo ítat následovn :

    

(rovnice 1)

 

kde 

Q odtékající voda je pr tok odtékající vody (v m³/den) 

Q eka na horním toku je pr tok eky na horním toku (v m³/den) 

pH odtékající voda je pH odtékající vody 

pH eka na horním toku je pH eky na horním toku vzhledem k vypou t címu bodu

 

V imn te si prosím, e zpo átku lze pou ít standardní hodnoty: 

 

Pr toky Q eka na horním toku: pou ijte 10. rozd lení stávajících hodnot nebo pou ijte standardní hodnotu 
18 000 m³/den 

 

Q odtékající voda: pou ijte standardní hodnotu 2 000 m³/den 

 

Pokud mo no, pH na horním toku by m lo p edstavovat nam enou hodnotu. Není-li k dispozici, lze 
p edpokládat neutrální pH (pH=7), pokud to lze zd vodnit.

 

Na tuto rovnici je t eba nahlí et jako na krajní p ípad, jsou-li vodní podmínky standardní, nikoli specifické pro daný p ípad. 

 

Stupe 2b: Pomocí rovnice 1 lze zjistit, jaké pH odtékající vody zp sobuje p ijatelnou hodnotu pH v p ijímajícím t lese. V 
takovém p ípad se pH eky nastaví na hodnotu 9 a pH odtékající vody se p íslu ným zp sobem vypo ítá (dle pot eby za 
vyu ití ji uvedených standardních hodnot). Vzhledem k tomu, e teplota má vliv na rozpustnost vápna, je mo né, e p ípad od 
p ípadu bude nutné upravit pH odtékající vody. Po stanovení maximální p ípustné hodnoty pH v odtékající vod se 
p edpokládá, e v echny koncentrace OH- jsou závislé na vypou t ní vápna a e se neuva uje pufra ní kapacita (to je 
nereálný, krajní p ípad, který lze upravit, jsou-li k dispozici pot ebné informace). Maximální zát vápnem, které se ro n 
vypou tí, ani by do lo k negativnímu ovlivn ní pH p ijímající vody,

 

se vypo ítá za p edpokladu chemické rovnováhy. 
Koncentrace OH- vyjád ená v molech/litr se vynásobí pr m rným pr tokem odtékající vody a poté se vyd lí molární hmotností 
CaO. 

Q eka na horním toku

    

pH eka

 

Log

 

Qodtékající voda

 

*

 

10 *

 

10

 

Qodtékající voda 

  

pHodtékající voda

  

Q eka na horním toku

 

pHna horním toku 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Stupe 3: Zm te pH p ijímající vody za vypou t cím bodem. Je-li pH ni í ne 9, bezpe né pou ití je p im en prokázáno a 
SE zde kon í. Zjistí-li se, e pH je vy í ne 9, je nutné zavést opat ení pro ízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, 
co zajistí bezpe né pou ití vápna b hem výroby nebo fáze pou ití.

   



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 41 z 93

  
íslo ES 9.6: Profesionální zp soby pou ití vodných roztok 

vápenných substancí 

Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný stru ný 
název Profesionální zp soby pou ití vodných roztok vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru pou ití

 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né procesy, 
úkoly a innosti P íslu né procesy, úkoly a innosti

 

jsou popsány v ní e uvedené ásti 2. 

Metoda posouzení Posouzení inhala ní expozice je zalo eno na nástroji pro odhad expozice MEASE. Posouzení vlivu na 
ivotní prost edí je zalo eno na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 2 
Pou ití v uzav eném nep etr itém 
výrobním procesu s p íle itostnou 

kontrolovanou expozicí 

PROC 3 
Pou ití p i uzav eném sériovém 
výrobním postupu (syntéza nebo 

formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu 
(syntéza) s mo ností expozice. 

PROC 5 

Míchání nebo sm ování v dávkových 
výrobních procesech p i formulaci 
p ípravk a p edm t (více stadií 

a/nebo významný kontakt). 

PROC 8a 

P eprava látky nebo p ípravku 
(napou t ní/vypou t ní) z/do 
nádob/velkých kontejner v 

nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 

P eprava látky nebo p ípravku 
(napou t ní/vypou t ní) z/do 
nádob/velkých kontejner ve 
specializovaných za ízeních

 

PROC 9 
P eprava látky nebo p ípravku do 

malých nádob (specializovaná plnicí 
linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 11 Nepr myslové nást ikové techniky

 

PROC 12 Pou ití p nicích inidel p i výrob p ny

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a 
poléváním 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze 

o ekávat omezenou expozici 
pocházející z nespáleného výrobku 

PROC 17 
Lubrikace p i p sobení vysokých 
energií a p i áste n otev eném 

procesu 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických 
podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a 
pouze za pou ití osobních ochranných 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické bezpe nosti, 
kapitola R.12: Systém deskriptor pou ití (ECHA-2010-G-05-

EN). 
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pracovních prost edk

 
ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Velmi roz í ené pou ívání reaktivních 
látek nebo výrobních pomocných látek 
v otev ených systémech ve vnit ních a 

venkovních prostorách 

CaO se pou ívá v ad r zných zp sob velmi roz í eného 
pou ití: zem d lství, lesnictví, chov ryb a krevet, o et ení p dy 

a ochrana ivotního prost edí.

 

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. P edpokládá se, e nást ik vodných roztok (PROC7 a 11) se podílí na st ední emisi.

 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

V echny 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení vodný roztok velmi nízký 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 11  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Vzhledem k tomu, e se vodné roztoky nepou ívají ve vysokoteplotních metalurgických procesech, má se za to, e provozní 
podmínky (nap . procesní teplota a procesní tlak) nejsou relevantní pro posouzení expozice v pracovním prost edí u 
provád ných proces .

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC (podle 
MEASE) Dal í informace 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Izolace pracovník 
od zdroje emisí 

není p i 
provád ných 

procesech obvykle 
nutná. 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 
PROC 

Specifikace 
prost edk na 

ochranu 
dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost PODÚ 
(p i azený faktor 
ochrany, PFO) 

Specifikace rukavic Dal í osobní ochranné prost edky 
(OOP) 

PROC 11 Maska FFP3 PFO=20 

PROC 17 Maska FFP1 PFO=4 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, e 
CaO pat í do t ídy látek 

drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky na 
ochranu o í (nap . ochranné brýle 

nebo hledí), jestli e na základ 
povahy a typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. uzav ený 

proces). Krom toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a pracovní 

obuv. 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN

 

529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro ochranu zem d lské p dy

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)  

 

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok (jedna aplikace za rok). B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
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celkového mno ství 1 700 kg/ha za rok (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 
Objem povrchové vody: 300 l/m²  
Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Organiza ní opat ení na p edcházení/omezení uvol ování z pracovi t

 

V souladu s po adavky správné zem d lské praxe by se zem d lská p da m la analyzovat

 

p ed aplikací vápna a rychlost 
aplikace by m la být nastavena podle výsledk analýzy.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro o et ení p dy ve stavebnictví

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace) 

  

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok a pouze jednou za ivot. B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 180 000 kg/ha za rok (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Vápno se aplikuje pouze na p du v zón technosféry p ed stavbou silnice. Nedochází k p ímému uvol ování do p iléhajících 
povrchových vod. 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
P enos je t eba sní it na minimum.

 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC 

Metodologie 
pou itá pro 
posouzení 

inhala ní expozice

 

Odhad inhala ní 
expozice (RCR) 

Metoda pou itá pro 
posouzení dermální 

expozice 
Odhad dermální expozice (RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19 

MEASE < 1 mg/m³ 
(<0,001  0,6) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek drá dících k i, 
dermální expozici je nutné sní it na minimum, je-li to technicky 

mo né. Hodnota DNEL pro dermální ú inky je t není 
odvozena. Dermální expozice tedy není v tomto scéná i 

expozice posouzena. 

Expozice ivotního prost edí pro ochranu zem d lské p dy

 

Výpo et PEC pro p du a povrchovou vodu vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navr ených pokyn pro 
výpo et o ekávaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi et al., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m lze parametry v etn p enosu zlep it podle získaných dat: po aplikaci na p du m e 
CaO opravdu proniknout do povrchových vod prost ednictvím p enosu.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro ochranu zem d lské p dy

 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR Koncentrace 
expozice v mo ské 
vod

 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Jak ji bylo uvedeno, neo ekává se expozice povrchových vod a sedimentu vápnem. V p írodních vodách 
navíc hydroxidové aniony reagují s HCO3  za vzniku vody a CO32-. Z CO32- reakcí s Ca2+ vzniká 
CaCO3. Uhli itan vápenatý se srá í a ukládá na sediment. Uhli itan vápenatý má nízkou rozpustnost a je 
slo kou p írodních p d.

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d a 
spodní vod

 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické ásti 
ivotního prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í

 

ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Tento bod není relevantní, proto e CaOlze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.
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Expozice ivotního prost edí pro o et ení p dy ve stavebnictví

 
O et ení p dy ve scéná i stavebnictví vychází ze scéná e hranice cesty. Na zvlá tním odborném setkání o hranici cesty (Ispra, 
5. zá í 2003) se lenské státy EU a zástupci odborné ve ejnosti dohodli na termínu technosféra cesty . Technosféru cesty lze 
definovat jako um lé ivotní prost edí, které má geotechnické funkce cesty v souvislosti s její strukturou, inností a údr bou 
v etn instalací pro zaji t ní

 
bezpe nosti cesty a vedení odvodn ní . Tato technosféra, která zahrnuje tvrdé a m kké rameno 

na okraji vozovky, je vertikáln ur ena vý kou hladiny spodní vody. Správa silnic zodpovídá za tuto technosféru cest v etn 
bezpe nosti cest, údr by cest, prevence zne i t ní a hospoda ení s vodou. Technosféra cest byla tedy vylou ena jako koncový 
bod pro posouzení rizik. Cílová zóna je zóna za technosférou, pro kterou platí posouzení rizik pro ivotní prost edí.

  

Výpo et PEC pro p du vycházel z p dní skupiny FOCUS

 

(FOCUS, 1996) a z navrhovaných pokyn pro výpo et 
p edpokládaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi a kol., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m parametry v etn p enosu lze zlep it podle získaných dat.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v mo ské 
vod

 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d a 
spodní vod

 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické ásti 
ivotního prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro ostatní zp soby pou ití

 

Pro v echny ostatní typy pou ití není provedeno ádné kvantitativní posouzení vlivu na ivotní prost edí, proto e

  

Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik jsou mén p ísné ne v p ípad ochrany zem d lské p dy nebo 
o et ení p dy ve stavebnictví

  

Vápno je slo ka chemicky vázaná na základní hmotu. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby 
zp sobilo zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.

  

Vápno se speciáln pou ívá pro uvoln ní dýchatelného vzduchu zbaveného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se 
týkají pouze vzduchové slo ky ivotního prost edí, kde se vyu ívá vlastností vápna.

  

Neutralizace/zm na pH je zamý leným pou itím a ádné dal í ú inky krom cht ných ú ink neexistují. 
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4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat,

 
e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 

(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.7: Profesionální zp soby pou ití nízkopra ných pevných 

látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Profesionální zp soby pou ití nízkopra ných tuhých látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení 

Posouzení inhala ní expozice je zalo eno na nástroji pro odhad expozice MEASE. Posouzení vlivu na 
ivotní prost edí je zalo eno na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner

 

ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 11 Nepr myslové nást ikové techniky

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 21 Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
materiálech a/nebo p edm tech.

 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 
okolní teplot

 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Velmi roz í ené pou ívání reaktivních látek nebo 
výrobních pomocných látek v otev ených systémech 

ve vnit ních a venkovních prostorách 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické 
bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 

pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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2.1 Kontrola expozice pracovník

 
Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 25 bez omezení pevná látka/prá ek,

 

tavenina 
vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek nízká 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 17  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení

 

expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují. 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 

prostorách s významnou expozicí.

 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou

 

je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví  

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 4, 5, 11, 26

 

Maska FFP1 PFO=4 

PROC 16, 17, 18, 
25 Maska FFP2 PFO=10 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 
uzav ený proces). Krom 

toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na 
ochranu obli eje, ochranný 

od v a pracovní obuv.

 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t

 

se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro ochranu zem d lské p dy

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)

   

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999) 

Pou ité mno ství 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok (jedna aplikace za rok). B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 1 700 kg/ha za rok  (CaO) 
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Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 
Objem povrchové vody: 300 l/m²  
Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 
Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Organiza ní opat ení na p edcházení/omezení uvol ování z pracovi t

 

V souladu s po adavky správné zem d lské praxe by se zem d lská p da m la analyzovat p ed aplikací vápna a rychlost 
aplikace by m la být nastavena podle výsledk analýzy.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro o et ení p dy ve stavebnictví

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)  

 

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok a pouze jednou za ivotní cyklus. B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k 
p ekro ení celkového mno ství 180 000 kg/ha za rok (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Vápno se aplikuje pouze na p du v zón technosféry p ed stavbou silnice. Nedochází k p ímému uvol ování do p iléhajících 
povrchových vod. 



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 52 z 93

  
Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
P enos je t eba sní it na minimum.

 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 

expozice (RCR)

 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
 0,75) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Expozice ivotního prost edí pro ochranu zem d lské p dy

 

Výpo et PEC pro p du a povrchovou vodu vycházel z p dní skupiny FOCUS

 

(FOCUS, 1996) a z navr ených pokyn pro 
výpo et o ekávaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi et al., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m lze parametry v etn p enosu zlep it podle získaných dat: po aplikaci na p du m e 
CaO opravdu proniknout do povrchových vod prost ednictvím p enosu.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro ochranu zem d lské p dy

 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Jak ji bylo uvedeno, neo ekává se expozice povrchových vod a sedimentu vápnem. V p írodních vodách 
hydroxidové aniony reagují s HCO3  za vzniku vody a CO32-. Z CO32- reakcí s Ca2+ vzniká CaCO3. 
Uhli itan vápenatý se srá í a ukládá na sediment. Uhli itan vápenatý má nízkou rozpustnost a je slo kou 
p írodních p d.

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.
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Expozice ivotního prost edí pro o et ení p dy ve stavebnictví

 
O et ení p dy ve scéná i stavebnictví vychází ze scéná e hranice cesty. Na zvlá tním odborném setkání o hranici cesty (Ispra, 
5. zá í 2003) se lenské státy EU a zástupci odborné ve ejnosti dohodli na termínu technosféra cesty . Technosféru cesty lze 
definovat jako um lé ivotní prost edí, které má geotechnické funkce cesty v souvislosti s její strukturou, inností a údr bou 
v etn instalací pro zaji t ní bezpe nosti cesty a vedení odvodn ní . Tato technosféra, která zahrnuje tvrdé a m kké rameno 
na okraji vozovky, je vertikáln ur ena vý kou hladiny spodní vody. Správa silnic zodpovídá za tuto technosféru cest v etn 
bezpe nosti cest, údr by cest, prevence zne i t ní a hospoda ení s vodou. Technosféra cest byla tedy vylou ena jako koncový 
bod pro posouzení rizik. Cílová zóna je zóna za technosférou, pro kterou platí posouzení rizik pro ivotní prost edí.

  

Výpo et PEC pro p du vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navrhovaných pokyn pro výpo et 
p edpokládaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi a kol., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m parametry v etn p enosu lze zlep it podle získaných dat.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro ostatní zp soby pou ití

 

Pro v echny ostatní typy pou ití není provedeno ádné kvantitativní posouzení vlivu na ivotní prost edí, proto e

  

Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik jsou mén p ísné ne v p ípad ochrany zem d lské p dy nebo 
o et ení p dy ve stavebnictví

  

Vápno je slo ka chemicky vázaná na základní hmotu. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby 
zp sobilo zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.

  

Vápno se speciáln pou ívá pro uvoln ní dýchatelného vzduchu zbaveného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se 
týkají pouze vzduchové slo ky ivotního prost edí, kde se vyu ívá vlastností vápna. 

 

Neutralizace/zm na pH je zamý leným pou itím a ádné dal í ú inky krom cht ných ú ink neexistují. 

 



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 54 z 93

  
4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.8: Profesionální zp soby pou ití st edn pra ných 

pevných látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany

 
pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Profesionální zp soby pou ití st edn pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení 

Posouzení inhala ní expozice je zalo eno na nástroji pro odhad expozice MEASE. Posouzení vlivu na 
ivotní prost edí je zalo eno na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních

 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 11 Nepr myslové nást ikové techniky

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 
okolní teplot

 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Velmi roz í ené pou ívání reaktivních látek nebo 
výrobních pomocných látek v otev ených systémech 

ve vnit ních a venkovních prostorách

 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické 
bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 

pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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2.1 Kontrola expozice pracovník

 
Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 25 bez omezení pevná látka/prá ek,

 

tavenina 
vysoká 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek st ední

 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 11, 16, 17, 
18, 19  240 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem

 

za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 11, 16 generické místní 
odv trávání

 

72 % - 

PROC 17, 18 
zabudované 

místní 
odv trávání

 

87 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se - 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 

prostorách s významnou expozicí.

 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici

 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví  

PROC 
Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 2, 3, 16, 19

 

Maska FFP1 PFO=4 

PROC 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 13, 17, 
18, 25, 26 

Maska FFP2 PFO=10 

PROC 11 Maska FFP1 PFO=10 

PROC 15 nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 
uzav ený proces). Krom 

toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na 
ochranu obli eje, ochranný 

od v a pracovní obuv.

 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je

 

v rejst íku MEASE.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro ochranu zem d lské p dy

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)

   

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok (jedna aplikace za rok). B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 1 700 kg/ha za rok (CaO)  
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Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 
Objem povrchové vody: 300 l/m²  
Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 
Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách 
Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Organiza ní opat ení na p edcházení/omezení uvol ování z pracovi t

 

V souladu s po adavky správné zem d lské praxe by se zem d lská p da m la analyzovat p ed aplikací vápna a rychlost 
aplikace by m la být nastavena podle výsledk analýzy.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro o et ení p dy ve stavebnictví

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)  

 

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok a pouze jednou za ivot. B hem roku je mo né provést více aplikací

 

za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 180 000 kg/ha za rok  (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Vápno se aplikuje pouze na p du v zón technosféry p ed stavbou silnice. Nedochází k

 

p ímému uvol ování do p iléhajících 
povrchových vod. 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
P enos je t eba sní it na minimum.

 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 

expozice (RCR)

 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,25 
 0,825) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Expozice ivotního prost edí pro ochranu zem d lské p dy

 

Výpo et PEC pro p du a povrchovou vodu vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navr ených pokyn pro 
výpo et o ekávaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi et al., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m lze parametry v etn p enosu zlep it podle získaných dat: po aplikaci na p du m e 
CaO opravdu proniknout do povrchových vod prost ednictvím p enosu.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro ochranu zem d lské p dy

 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Jak ji bylo uvedeno, neo ekává se expozice povrchových vod a sedimentu vápnem. V p írodních vodách 
hydroxidové aniony reagují s HCO3  za vzniku vody a CO32-. Z CO32- reakcí s Ca2+ vzniká CaCO3. 
Uhli itan vápenatý se srá í a ukládá na sediment. Uhli itan vápenatý má nízkou rozpustnost a je slo kou 
p írodních p d.

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.
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Expozice ivotního prost edí pro o et ení p dy ve stavebnictví

 
O et ení p dy ve scéná i stavebnictví vychází ze scéná e hranice cesty. Na zvlá tním odborném setkání o hranici cesty (Ispra, 
5. zá í 2003) se lenské státy EU a zástupci odborné ve ejnosti dohodli na termínu technosféra cesty . Technosféru cesty lze 
definovat jako um lé ivotní prost edí, které má geotechnické funkce cesty v souvislosti s její strukturou, inností a údr bou 
v etn instalací pro zaji t ní bezpe nosti cesty a vedení odvodn ní . Tato technosféra, která zahrnuje tvrdé a m kké rameno 
na okraji vozovky, je vertikáln ur ena vý kou hladiny spodní vody. Správa silnic zodpovídá za tuto technosféru cest v etn 
bezpe nosti cest, údr by cest, prevence zne i t ní a hospoda ení s vodou. Technosféra cest byla tedy vylou ena jako koncový 
bod pro posouzení rizik. Cílová zóna je zóna za technosférou, pro kterou platí posouzení rizik pro ivotní prost edí.

  

Výpo et PEC pro p du vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navrhovaných pokyn pro výpo et 
p edpokládaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi a kol., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m parametry v etn p enosu lze zlep it podle získaných dat.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro ostatní zp soby pou ití

 

Pro v echny ostatní typy pou ití není provedeno ádné kvantitativní posouzení vlivu na ivotní prost edí, proto e

  

Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik jsou mén p ísné ne v p ípad ochrany zem d lské p dy nebo 
o et ení p dy ve stavebnictví

  

Vápno je slo ka chemicky vázaná na základní hmotu. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby 
zp sobilo zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.

  

Vápno se speciáln pou ívá pro uvoln ní dýchatelného vzduchu zbaveného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se 
týkají pouze vzduchové slo ky ivotního prost edí, kde se vyu ívá vlastností vápna. 

 

Neutralizace/zm na pH je zamý leným pou itím a ádné dal í ú inky krom cht ných ú ink neexistují. 
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4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.9: Profesionální zp soby pou ití vysoce pra ných 

pevných látek/prá k vápenných substancí

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Profesionální zp soby pou ití vysoce pra ných pevných látek/prá k vápenných substancí

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly a 

innosti 
P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení 

Posouzení inhala ní expozice je zalo eno na nástroji pro odhad expozice MEASE. Posouzení vlivu na 
ivotní prost edí je zalo eno na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 2 Pou ití v uzav eném nep etr itém výrobním procesu 
s p íle itostnou kontrolovanou expozicí

 

PROC 3 Pou ití p i uzav eném sériovém výrobním postupu 
(syntéza nebo formulace). 

PROC 4 Pou ití p i sériovém a jiném procesu (syntéza) s 
mo ností expozice. 

PROC 5 
Míchání nebo sm ování v dávkových výrobních 

procesech p i formulaci p ípravk a p edm t (více 
stadií a/nebo významný kontakt). 

PROC 8a 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner v nespecializovaných za ízeních.

 

PROC 8b 
P eprava látky nebo p ípravku 

(napou t ní/vypou t ní) z/do nádob/velkých 
kontejner ve specializovaných za ízeních 

PROC 9 P eprava látky nebo p ípravku do malých nádob 
(specializovaná plnicí linka, v etn odva ování)

 

PROC 10 Aplikace vále kem nebo t tcem

 

PROC 11 Nepr myslové nást ikové techniky

 

PROC 13 Úprava p edm t má ením a poléváním

 

PROC 15 Pou ití jako laboratorního reagentu 

PROC 16 
Pou ití materiálu jako zdroje paliva, lze o ekávat 
omezenou expozici pocházející z nespáleného 

výrobku 

PROC 17 Lubrikace p i p sobení vysokých energií a p i 
áste n otev eném procesu

 

PROC 18 Mazání za vysokoenergetických podmínek 

PROC 19 Ru ní mí ení s úzkým kontaktem a pouze za pou ití 
osobních ochranných pracovních prost edk

 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

PROC 26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami p i 
okolní teplot

 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Velmi roz í ené pou ívání reaktivních látek nebo 
výrobních pomocných látek v otev ených systémech 

ve vnit ních a venkovních prostorách

 

Dal í informace jsou v pokynech ECHA týkajících se 
po adovaných informací a posouzení chemické 
bezpe nosti, kapitola R.12: Systém deskriptor 

pou ití (ECHA-2010-G-05-EN). 
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2.1 Kontrola expozice pracovník

 
Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad

 
inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 

p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

V echny 
pou itelné 
postupy PROC 

bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 4, 5, 8a, 
8b, 9, 10, 16, 17, 
18, 19, 26  

240 minut 

PROC 11  60 minut 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC 
(podle MEASE) Dal í informace 

PROC 4, 5, 8a, 
8b, 9, 11, 16, 26 

generické místní 
odv trávání

 

72 % - 

PROC 17, 18 
zabudované 

místní 
odv trávání

 

87 % - 

PROC 19 neuvádí se neuvádí se 

pouze v dostate n v traných 
místnostech nebo ve 

venkovních prostorách  
(ú innost 50 %) 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Jakákoli potenciáln nutná izolace 
pracovník od zdroje emise je 

uvedena vý e v kapitole 
Frekvence a trvání expozice . 

Sní ení délky trvání expozice lze 
dosáhnout nap íklad instalací 

v traných (p etlakových) 
opera ních st edisek nebo 

vylou ením p ítomnosti 
pracovníka v pracovních 

prostorách s významnou expozicí.

 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 
PROC 

Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace 
rukavic 

Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP)

 

PROC 9, 26 Maska FFP1 PFO=4 

PROC 11, 17, 18, 
19 Maska FFP3 PFO=20 

PROC 25 Maska FFP2 PFO=10 

V echny dal í 
pou itelné 
postupy PROC 

Maska FFP2 PFO=10 

Vzhledem k tomu, 
e CaO pat í do 

t ídy látek 
drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 

uzav ený proces). Krom toho 
je t eba pou ívat odpovídající 

prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a 

pracovní obuv. 
Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi

 

obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.

 

  

 

týká se pouze ochrany zem d lské p dy

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)  

 

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok (jedna aplikace za rok). B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 1 700 kg/ha za rok  (CaO)  
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Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 
Objem povrchové vody: 300 l/m²  
Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 
Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Organiza ní opat ení na p edcházení/omezení uvol ování z pracovi t

 

V souladu s po adavky správné zem d lské praxe by se zem d lská p da m la analyzovat p ed aplikací vápna a rychlost 
aplikace by m la být nastavena podle výsledk analýzy.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro o et ení p dy ve stavebnictví

 

Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace) 

  

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok a pouze jednou za ivot. B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 180 000 kg/ha za rok  (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Vápno se aplikuje pouze na p du v zón technosféry p ed stavbou silnice. Nedochází k p ímému uvol ování do p iléhajících 
povrchových vod. 
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Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 
P enos je t eba sní it na minimum.

 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice 

Odhad 
inhala ní 

expozice (RCR)

 

Metoda pou itá 
pro posouzení 

dermální expozice

 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,5 
 0,825) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek 
drá dících k i, dermální expozici je nutné sní it na 
minimum, je-li to technicky mo né. Hodnota DNEL 
pro dermální ú inky je t není odvozena. Dermální 

expozice tedy není v tomto scéná i expozice 
posouzena. 

Expozice ivotního prost edí pro ochranu zem d lské p dy

 

Výpo et PEC pro p du

 

a povrchovou vodu vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navr ených pokyn pro 
výpo et o ekávaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi et al., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m lze parametry v etn p enosu zlep it podle získaných dat: po aplikaci na p du m e 
CaO opravdu proniknout do povrchových vod prost ednictvím p enosu.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro ochranu zem d lské p dy

 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Jak ji bylo uvedeno, neo ekává se expozice povrchových vod a sedimentu vápnem. V p írodních vodách 
hydroxidové aniony reagují s HCO3  za vzniku vody a CO32-. Z CO32- reakcí s Ca2+ vzniká CaCO3. 
Uhli itan vápenatý se srá í a ukládá na sediment. Uhli itan vápenatý má nízkou rozpustnost a je slo kou 
p írodních p d.

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.
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Expozice ivotního prost edí pro o et ení p dy ve stavebnictví

 
O et ení p dy ve scéná i stavebnictví vychází ze scéná e hranice cesty. Na zvlá tním odborném setkání o hranici cesty (Ispra, 
5. zá í 2003) se lenské státy EU a zástupci odborné ve ejnosti dohodli na termínu technosféra cesty . Technosféru cesty lze 
definovat jako um lé ivotní prost edí, které má geotechnické funkce cesty v souvislosti s její strukturou, inností a údr bou 
v etn instalací pro zaji t ní bezpe nosti cesty a vedení odvodn ní . Tato technosféra, která zahrnuje tvrdé a m kké rameno 
na okraji vozovky, je vertikáln ur ena vý kou hladiny spodní vody. Správa silnic zodpovídá za tuto technosféru cest v etn 
bezpe nosti cest, údr by cest, prevence zne i t ní a hospoda ení s vodou. Technosféra cest byla tedy vylou ena jako koncový 
bod pro posouzení rizik. Cílová zóna je zóna za technosférou, pro kterou platí posouzení rizik pro ivotní prost edí.

  

Výpo et PEC pro p du vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navrhovaných pokyn pro výpo et 
p edpokládaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi a kol., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m parametry v etn p enosu lze zlep it podle získaných dat.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v 

istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
mo ské vod

 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d 
a spodní vod

 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické 

ásti ivotního 
prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice 
d le itá pro 
potravní et zec 
(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro ostatní zp soby pou ití

 

Pro v echny ostatní typy pou ití není provedeno ádné kvantitativní posouzení vlivu na ivotní prost edí, proto e

  

Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik jsou mén p ísné ne v p ípad ochrany zem d lské p dy nebo 
o et ení p dy ve stavebnictví

  

Vápno je slo ka chemicky vázaná na základní hmotu. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby 
zp sobilo zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.

  

Vápno se speciáln pou ívá pro uvoln ní dýchatelného vzduchu zbaveného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se 
týkají pouze vzduchové slo ky ivotního prost edí, kde se vyu ívá vlastností vápna.

  

Neutralizace/zm na pH je zamý leným pou itím a ádné dal í ú inky krom cht ných ú ink neexistují. 

 



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 68 z 93

  
4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.10: Profesionální zp soby pou ití vápenných substancí 

p i o et ení p dy

 
Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný stru ný 
název Profesionální zp soby pou ití vápenných substancí p i o et ení p dy

 

Systematický 
název podle 
deskriptoru pou ití

 

SU22 
(p íslu né PROC a ERC jsou v ní e uvedené ásti 2)

 

P íslu né procesy, 
úkoly a innosti P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda posouzení Posouzení inhala ní expozice vychází z nam ených údaj a z nástroje pro odhad expozice MEASE.

 

Posouzení vlivu na ivotní prost edí vychází z modelu FOCUS-Exposit. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

Pracovní 
úloha/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

Mletí PROC 5 

Napln ní 
rozmeta e PROC 8b, PROC 26 

Aplikace na p du 
(rozmetání) PROC 11 

P íprava a pou itíCaO pro o et ení p dy.

 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Velmi roz í ené pou ívání reaktivních 
látek nebo výrobních pomocných látek 
v otev ených systémech ve vnit ních a 

venkovních prostorách 

CaO se pou ívá v ad r zných zp sob velmi roz í eného 
pou ití: zem d lství, lesnictví, chov ryb a krevet, o et ení p dy 

a ochrana ivotního prost edí.

 

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

Úloha Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

Mletí bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

Napln ní 
rozmeta e bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

Aplikace na p du 
(rozmetání) bez omezení pevná látka/prá ek vysoká 

Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní

 

expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

Úloha Trvání expozice 

Mletí 240 minut 

Napln ní 
rozmeta e 240 minut 

Aplikace na p du 
(rozmetání) 480 minut (není omezeno) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).
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Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 
Provozní podmínky (nap . procesní teplota a procesní tlak) nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces .

 
Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 
Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

Úloha Úrove izolace

 

Lokalizované 
kontroly (LC) Ú innost LC Dal í informace 

Mletí nevy aduje se neuvádí se - 

Napln ní 
rozmeta e 

Odd lení 
pracovník p i 
provád ných 

procesech obvykle 
není nutné. 

nevy aduje se neuvádí se - 

Aplikace na p du 
(rozmetání) 

B hem aplikace 
pracovník sedí v 

kabin rozmeta e.

 

V kabin je 
zaji t n p ísun 

filtrovaného 
vzduchu 

99% - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 

Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 

Úloha 

Specifikace 
prost edk na 

ochranu 
dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost PODÚ 
(p i azený faktor 
ochrany, PFO) 

Specifikace rukavic Dal í osobní ochranné prost edky 
(OOP) 

Mletí Maska FFP3 PFO=20 

Napln ní 
rozmeta e Maska FFP3 PFO=20 

Aplikace na p du 
(rozmetání) nevy aduje se neuvádí se 

Vzhledem k tomu, e 
CaO pat í do t ídy látek 

drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky na 
ochranu o í (nap . ochranné brýle 

nebo hledí), jestli e na základ 
povahy a typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. uzav ený 

proces). Krom toho je t eba pou ívat 
odpovídající prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a pracovní 

obuv. 

Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE.
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2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro ochranu zem d lské p dy

 
Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)  

 

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok (jedna aplikace za rok). B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 1 700 kg/ha za rok  (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Objem povrchové vody: 300 l/m²  
Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Organiza ní opat ení na p edcházení/omezení uvol ování z pracovi t

 

V souladu s po adavky správné zem d lské praxe by se zem d lská p da m la analyzovat p ed aplikací vápna a rychlost 
aplikace by m la být nastavena podle výsledk analýzy.
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2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí - je d le itá pouze pro o et ení p dy ve stavebnictví

 
Vlastnosti výrobku 

P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace) 

  

(Obrázek p evzatý z publikace: Laudet, A. a kol., 1999)

 

Pou ité mno ství 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvence a trvání pou ití 

1 den/rok a pouze jednou za ivot. B hem roku je mo né provést více aplikací za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení 
celkového mno ství 180 000 kg/ha za rok  (CaO) 

Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Plocha povrchu pole: 1 ha 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách

 

Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Vápno se aplikuje pouze na p du v zón technosféry p ed stavbou silnice. Nedochází k p ímému uvol ování do p iléhajících 
povrchových vod. 

Technické podmínky a opat ení na míst s cílem omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.
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3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 
Nam ené údaje a simulované odhady expozice (MEASE) slou ily pro posouzení inhala ní expozice. Pom r charakterizace 
rizika (RCR) jepodíl up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k 
ne ádoucímu ú inku) a musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici je RCR zalo en na 
limitu DNEL pro CaO ve vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach). 

Úloha 

Metodologie 
pou itá pro 
posouzení 
inhala ní 
expozice 

Odhad inhala ní 
expozice (RCR) 

Metoda pou itá pro 
posouzení dermální 

expozice 
Odhad dermální expozice (RCR) 

Mletí MEASE 0,488 mg/m³ 
(0,48) 

Napln ní 
rozmeta e 

MEASE (PROC 
8b) 

0,488 mg/m³ 
(0,48) 

Aplikace na p du 
(rozmetání) nam ené údaje

 

0,880 mg/m³ 
(0,88) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek drá dících k i, 
dermální expozici je nutné sní it na minimum, je-li to technicky 

mo né. Hodnota DNEL pro dermální ú inky je t není 
odvozena. Dermální expozice tedy není v tomto scéná i 

expozice posouzena. 

Expozice ivotního prost edí pro ochranu zem d lské p dy

 

Výpo et PEC pro p du a povrchovou vodu vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navr ených pokyn pro 
výpo et o ekávaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi et al., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m lze parametry v etn p enosu zlep it podle získaných dat: po aplikaci na p du m e 
CaO opravdu proniknout do povrchových vod prost ednictvím p enosu.

 

Emise v ivotním 
prost edí

 

Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro ochranu zem d lské p dy

 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR Koncentrace 
expozice v mo ské

 

vod

 

CaO 5.66 370 0,015 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Jak ji bylo uvedeno, neo ekává se expozice povrchových vod a sedimentu vápnem. V p írodních vodách 
hydroxidové aniony reagují s HCO3  za vzniku vody a CO32-. Z CO32- reakcí s Ca2+ vzniká CaCO3. 
Uhli itan vápenatý se srá í a ukládá na sediment. Uhli itan vápenatý má nízkou rozpustnost a je slo kou 
p írodních p d.

 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d a 
spodní vod

 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické ásti 
ivotního prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro o et ení p dy ve stavebnictví

 

O et ení p dy ve scéná i stavebnictví vychází ze scéná e hranice cesty. Na zvlá tním odborném setkání o hranici cesty (Ispra, 
5. zá í 2003) se lenské státy EU a zástupci odborné ve ejnosti dohodli na termínu technosféra cesty . Technosféru cesty lze 
definovat jako um lé ivotní prost edí, které má geotechnické funkce cesty v souvislosti s její strukturou, inností a údr bou 
v etn instalací pro zaji t ní bezpe nosti cesty a vedení odvodn ní . Tato technosféra, která zahrnuje tvrdé a m kké rameno 
na okraji vozovky, je vertikáln ur ena vý kou hladiny spodní vody. Správa silnic zodpovídá za tuto technosféru cest v etn 
bezpe nosti cest, údr by cest, prevence zne i t ní a hospoda ení s vodou. Technosféra cest byla tedy vylou ena jako koncový 
bod pro posouzení rizik. Cílová zóna je zóna za technosférou, pro kterou platí posouzení rizik pro ivotní prost edí.

  

Výpo et PEC pro p du vycházel z p dní skupiny FOCUS (FOCUS, 1996) a z navrhovaných pokyn pro výpo et 
p edpokládaných hodnot koncentrací p ípravk na ochranu rostlin v ivotním prost edí (PEC) pro p du, spodní vodu, 
povrchovou vodu a sediment (Kloskowksi a kol., 1999).

 

Doporu uje se pou ívat simula ní nástroj FOCUS/EXPOSIT spí e ne 
EUSES, proto e se více hodí pro zem d lské aplikace jako v tomto p ípad , kdy je t eba do simulace zahrnout i parametr 
p enosu. Model FOCUS je speciáln vyvinutý pro aplikace biocidních p ípravk a byl dále rozpracován na základ n meckého 
modelu German EXPOSIT 1.0, v n m parametry v etn p enosu lze zlep it podle získaných dat.
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Emise v ivotním 
prost edí Viz pou ité mno ství 

Koncentrace 
expozice v istírn 
odpadních vod 
( OV) 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v mo ské 
vod

 

Irelevantní pro scéná hranice cesty

 

Koncentrace 
expozice v 
sedimentech 

Irelevantní pro scéná hranice cesty 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR Koncentrace 
expozice v p d a 
spodní vod

 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrace 
expozice v 
atmosferické ásti 
ivotního prost edí

 

Tento bod není d le itý. CaO není t kavá látka. Tenze par je ni í ne 10 5 Pa. 

Koncentrace 
expozice d le itá 
pro potravní 
et zec 

(sekundární 
otrava) 

Tento bod je irelevantní, proto e vápník lze pova ovat za v udyp ítomnou a nezbytnou slo ku ivotního 
prost edí. Popsané zp soby pou ití významn neovliv ují rozd lení slo ek (Ca2+ a OH-) v ivotním 
prost edí.

 

Expozice ivotního prost edí pro ostatní zp soby pou ití

 

Pro v echny ostatní typy pou ití není provedeno ádné kvantitativní posouzení vlivu na ivotní prost edí, proto e

  

Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik jsou mén p ísné ne v p ípad ochrany zem d lské p dy nebo 
o et ení p dy ve stavebnictví

  

Vápno je slo ka chemicky vázaná na základní hmotu. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby 
zp sobilo zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.

  

Vápno se speciáln pou ívá pro uvoln ní dýchatelného vzduchu zbaveného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se 
týkají pouze vzduchové slo ky ivotního prost edí, kde se vyu ívá vlastností vápna.

  

Neutralizace/zm na pH je zamý leným pou itím a ádné dal í ú inky krom cht ných ú ink neexistují.  

4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 
expozice 

NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.11: Profesionální zp soby pou ití p edm t /nádob 

obsahujících vápenné substance 

Formát scéná e expozice (1) vztahující se na pou ití ze strany pracovník

 

1. Název 
Libovolný 
stru ný název Profesionální zp soby pou ití p edm t /kontejner obsahujících vápenné substance 

Systematický 
název podle 
deskriptoru 
pou ití 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 
(p íslu né PROC a ERC jsou uvedeny v ásti 2)

 

P íslu né 
procesy, úkoly 
a innosti 

P íslu né procesy, úkoly a innosti jsou popsány v ní e uvedené ásti 2.

 

Metoda 
posouzení Posouzení inhala ní expozice vyu ívá nástroje pro odhad expozice MEASE. 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

PROC/ERC Definice dle REACH Zahrnuté pracovní úlohy 

PROC 0 
Dal í procesy 

(PROC 21 (potenciál nízké emise) místo odhadu 
expozice) 

Pou ití nádobobsahujících CaO/p ípravky coby 
absorbent CO2 (nap . dýchací p ístroj)

 

PROC 21 Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v 
materiálech a/nebo p edm tech.

 

Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 
p edm tech

 

PROC 24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo 
p edm tech za pou ití velké (mechanické) energie

 

Drcení, mechanické ezání

 

PROC 25 Jiné práce s kovem p i vysokých teplotách

 

Sva ování, pájení

 

ERC10, ERC11, 
ERC 12 

Velmi roz í ené pou ití p edm t a materiál s 
dlouhou ivotností a nízkou hodnotou uvol ování 

látky ve vnit ních i venkovních prostorách

 

CaO vázaná na tyto p edm ty a materiály nebo na jejich

 

povrch: d ev né a plastové konstruk ní a stavební 
materiály (nap . okapy, trativody), podlahový materiál, 
nábytek, hra ky, ko ené výrobky, výrobky z papíru a 

kartonu ( asopisy, knihy, noviny a balicí papír), 
elektronická za ízení (kryt)

 

2.1 Kontrola expozice pracovník

 

Vlastnosti výrobku 

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních ur ujících initel expozice. To se odrá í v p i azení 
tzv. t ídy fugacity v nástroji MEASE. Pro innosti provád né s pevnými látkami p i okolní teplot se fugacita odvíjí z pra nosti 
p íslu né látky. V p ípad inností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání 
p íslu né látky. T etí skupinu tvo í vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opot ebení, nikoli z vlastního 
emisního potenciálu látky. 

PROC Pou ití v p íprav

 

Obsah v 
p ípravku

 

Fyzikální forma Emisní potenciál 

PROC 0 bez omezení 

velké p edm ty 
(pelety), nízký potenciál 
pro tvorbu prachu kv li 

abrazi b hem 
p edcházejícího pln ní 
a zacházení, nikoli p i 
pou ívání dýchacího 

p ístroje

 

nízký 
(v krajním p ípad se kv li 
velmi nízkému abrazivnímu 
potenciálu nep edpokládá 
inhala ní expozice b hem 
pou ití dýchacího p ístroje)

 

PROC 21 bez omezení velké p edm ty

 

velmi nízký 

PROC 24, 25 bez omezení velké p edm ty

 

vysoká 
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Pou ité mno ství 

P edpokládá se, e skute ná zát , s ní se pracuje b hem jedné sm ny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scéná . 
Místo toho je kombinace míry innosti (pr myslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) 
hlavním ur ujícím faktorem vlastního emisního potenciálu procesu. 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 

PROC Trvání expozice 

PROC 0 
480 minut 

(není omezeno, pokud jde o expozici CaO v pracovním prost edí, skute ná délka trvání jeho pou ívání m e 
být omezena v návodu pro pou ití p íslu ného dýchacího p ístroje)

 

PROC 21 480 minut (není omezeno) 

PROC 24, 25  240 minut 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

P edpokládá se, e dechový objem za sm nu b hem v ech procesních krok popsaných v p íslu ných procesech PROC je 10 
m³ za sm nu (8 hodin).

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici pracovník

 

Provozní podmínky jako procesní teplota a procesní tlak nejsou pova ovány za d le ité pro posouzení expozice v pracovním 
prost edí u provád ných proces . V procesních krocích s výrazn vysokými teplotami (tj. PROC 22, 23, 25) v ak posouzení 
expozice v nástroji MEASE vychází z pom ru procesní teploty a bodu tání. Vzhledem k tomu, e se související teploty mohou v 
rámci oboru m nit, vysoký pom r byl vybrán jako p edpoklad pro krajní p ípad pro odhad expozice. V echny procesní teploty 
tedy automaticky spadají do tohoto scéná e expozice pro PROC 22, 23 a PROC 25.

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování

 

(zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Opat ení pro ízení rizik na úrovni procesu (nap . omezení nebo odd lení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevy adují.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem omezit rozptýlení ze zdroje v i pracovník m

 

PROC Úrove izolace Lokalizované 
kontroly (LC) 

Ú innost LC (podle 
MEASE) Dal í informace 

PROC 0, 21, 
24, 25 

Jakákoli potenciáln nutná 
izolace pracovník od zdroje 

emise je uvedena vý e v 
kapitole Frekvence a trvání 

expozice . Sní ení délky trvání 
expozice lze dosáhnout 

nap íklad instalací v traných 
(p etlakových) opera ních 
st edisek nebo vylou ením 
p ítomnosti pracovníka v 
pracovních prostorách s 

významnou expozicí. 

nevy aduje se neuvádí se - 

Organiza ní opat ení s cílem p edcházet/omezit uvol ování, rozptýlení a expozici 

Zabra te vdechnutí a po ití. Pro zaji t ní bezpe ného zacházení s látkou je nutné dodr ovat v eobecná hygienická opat ení na 
pracovi ti. Tato opat ení zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné i t ní pomocí vhodných isticích za ízení); na 
pracovi ti se nesmí jíst ani kou it, musí se pou ívat standardní pracovní od v a obuv, pokud není ní e uvedeno jinak. Na konci 
pracovní sm ny se osprchujte a p evle te. Nenoste kontaminovaný od v doma. Prach neodstra ujte pomocí stla eného 
vzduchu. 
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Podmínky a opat ení související s hodnocením prost edk osobní ochrany, hygieny a zdraví 

 
PROC 

Specifikace prost edk na 
ochranu dýchacího ústrojí 

(PODÚ) 

Ú innost 
PODÚ 

(p i azený 
faktor ochrany, 

PFO) 

Specifikace rukavic Dal í osobní ochranné 
prost edky (OOP) 

PROC 0, 21 nevy aduje se neuvádí se 

PROC 24, 25 Maska FFP1 PFO=4 

Vzhledem k tomu, e 
CaO pat í do t ídy látek 

drá dících k i, ve 
v ech procesních 
krocích je povinné 
pou ívat ochranné 

rukavice. 

Je nutné pou ívat prost edky 
na ochranu o í (nap . 

ochranné brýle nebo hledí), 
jestli e na základ povahy a 
typu aplikace nelze vylou it 
mo nost zasa ení o í (tj. 

uzav ený proces). Krom toho 
je t eba pou ívat odpovídající 

prost edky na ochranu 
obli eje, ochranný od v a 

pracovní obuv. 
Jakýkoli vý e specifikovaný PODÚ lze pou ívat pouze jsou-li sou asn dodr eny tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s 
vý e popsanou délkou trvání expozice ) by m la zohled ovat dodate nou fyziologickou zát u pracovníka v souvislosti s 
dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvý eným termickým stresem kv li zakrytí hlavy. Krom toho je nutné vzít 
v úvahu, e schopnost pracovníka pou ívat nástroje a komunikovat je b hem pou ívání PODÚ sní ena.

 

Z uvedených d vod by pracovník m l být (i) v dobrém zdravotním stavu (zvlá t se z etelem na zdravotní potí e, které mohou 
ovlivnit pou ívání PODÚ), (ii) mít vhodný tvar obli eje, aby se sní ila mo nost vzniku net sností mezi obli ejem a maskou (nap . 
kv li jizvám a ochlupení na obli eji). Uvedené doporu ené prost edky, které vycházejí z t sného pokrytí obli eje, nezaru í 
po adovanou ochranu, pokud se správn a bezpe n nep izp sobí tvaru obli eje.

 

Zam stnavatel a soukrom podnikající osoby mají zákonnou odpov dnost za údr bu a výdej prost edk na ochranu dýchacího 
ústrojí a musí zajistit jejich správné pou ívání na pracovi ti. M li by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu 
prost edk na ochranu dýchacího ústrojí v etn kolení pracovník .

 

P ehled PFO r zných typ PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejst íku MEASE. 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 

Vápno se chemicky vá e na povrch základní hmoty/stává se její sou ástí s velmi nízkým potenciálem uvoln ní

 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 

Expozice v pracovním prost edí

 

Pro posouzení inhala ní expozice byl pou it nástroj pro odhad expozice MEASE. Pom r charakterizace rizika (RCR) jepodíl 
up esn ného odhadu expozice a p íslu né hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, p i ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a 
musí být ni í ne 1, aby bylo prokázáno bezpe né pou ití.. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro CaO ve 
vý i 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) a p íslu ného odhadu inhala ní expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle normy EN 481. 

PROC Metodologie pou itá pro 
posouzení inhala ní expozice

 

Odhad 
inhala ní 
expozice 

(RCR) 

Metoda pou itá pro 
posouzení dermální 

expozice 

Odhad dermální expozice 
(RCR) 

PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5 mg/m³ (0,5) 

PROC 21 MEASE 
0,05 mg/m³ 

(0,05) 

PROC 24 MEASE 0,825 mg/m³ 
(0,825) 

PROC 25 MEASE 0,6 mg/m³ (0,6) 

Vzhledem k tomu, e CaO pat í do t ídy látek drá dících 
k i, dermální expozici je nutné sní it na minimum, je-li 
to technicky mo né. Hodnota DNEL pro dermální ú inky 

je t není odvozena. Dermální expozice tedy není v 
tomto scéná i expozice posouzena.

 

Expozice ivotního prost edí

 

Vápno je slo ka, která se chemicky vá e na povrch základní hmoty: p i normálních a racionáln p edvídatelných podmínkách 
pou ití nedochází k p edpokládanému uvol ování vápna. Uvol ování je zanedbatelné a nedostate né k tomu, aby zp sobilo 
zm nu pH p dy, odpadních nebo povrchových vod.
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4. Pokyny následnému u ivateli, jak má vyhodnit, zda pracuje v mezích stanovených scéná em 

expozice 
NU pracuje v mezích stanovených p íslu ným SE, pokud jsou dodr ena vý e uvedená navrhovaná opat ení pro ízení rizik, 
nebo pokud následný u ivatel m e nezávisle prokázat, e jeho provozní podmínky a zavedená opat ení pro ízení rizik jsou 
dostate né. Je t eba prokázat, e sni ují inhala ní a dermální expozici na úrove , která je ni í ne p íslu ná hodnota DNEL 
(pokud jsou doty né procesy a innosti zahrnuty ve vý e uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud 
nam ené údaje nejsou k dispozici, NU m e pou ít vhodný nástroj pro vyhodnocení, nap . MEASE (www.ebrc.de/mease.html) 
pro odhad související expozice. Pra nost pou ité látky lze stanovit podle rejst íku MEASE. Nap íklad, látky s pra ností ni í ne 
2,5 % podle metody otá ejícího se bubnu (RDM) jsou pova ovány za nízkopra né , látky s pra ností ni í ne 10 % (RDM) 
jsou pova ovány za st edn pra né

 

a látky s pra ností 10 % jsou vysoce pra né . 

DNELp i inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach) 
D le itá poznámka: Následný u ivatel (NU) si musí uv domit, e krom vý e uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje 
také limit DNEL pro akutní ú inky ve vý i 4 mg/m³. Je-li bezpe né pou ití prokázáno na základ porovnání odhad expozice s 
dlouhodobým limitem DNEL, je tím sou asn definován i akutní limit DNEL (podle pokyn R.14 lze hladiny akutní expozice 
získat vynásobením dlouhodobých odhad expozice faktorem 2). P i pou ití nástroje MEASE pro odvození odhad expozice se 
ukazuje, e délka trvání expozice by m la být sní ena pouze na polovinu sm ny v rámci opat ení pro ízení rizik (co vede ke 
sní ení expozice o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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íslo ES 9.12: Pou ití konstruk ního a stavebního materiálu ze 

strany spot ebitele (DIY, kutilství)

 
Formát scéná e expozice (2) vztahující se na pou ití ze strany spot ebitel

 

1. Název 
Libovolný stru ný název Pou ití stavebního a konstruk ního materiálu ze strany spot ebitele 

 

Systematický název podle deskriptoru 
pou ití SU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

P íslu né procesy, úkoly a innosti 

 

Zacházení (míchání a pln ní) s prá kovými formulacemi 

 

Aplikace kapalných, pastovitých p ípravk obsahujících vápno. 

 

Metoda posouzení* 

Lidské zdraví: 
Kvalitativní posouzení bylo provedeno pro perorální a dermální expozici a 
také pro expozici o í. Inhala ní expozice prachu byla posouzena pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992). 

ivotní prost edí:

 

Je uvedeno kvalitativní zd vodn ní posouzení.

 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

O R

 

ádná opat ení pro integrované ízení rizik u výrobku nejsou uplat ována.

 

PC/ERC Popis innosti vztahující se na kategorie p edm t (AC) a kategorie uvol ování do 
ivotního prost edí (ERC)

 

PC 9a, 9b 
Míchání a nakládání prá ku obsahující vápenné substance. 
Aplikace vápenné omítky, tmelu nebo cementu na st ny nebo strop.

 

Poaplika ní expozice.  

ERC 8c, 8d, 8e, 8f 

Velmi roz í ené pou ití ve vnit ních prostorách, p i n m se látka stává sou ástí základní 
hmoty p edm tu nebo jeho povrchu 
Velmi roz í ené pou ívání výrobních pomocných látek v otev ených systémech ve venkovních 
prostorách 
Velmi roz í ené pou ití reaktivních látek v otev ených systémech ve venkovních prostorách

 

Velmi roz í ené pou ití ve venkovních prostorách, p i n m se látka stává sou ástí základní 
hmoty p edm tu nebo jeho povrchu

 

2.1 Kontrola expozice spot ebitele

 

Vlastnosti výrobku 

Popis p ípravku

 

Koncentrace látky v 
p ípravku

 

Fyzikální stav 
p ípravku

 

Pra nost (je-li 
významná) Provedení obalu 

Vápenná substance 100 % Pevná látka, prá ek 

Omítka, malta 20-40% Pevná látka, prá ek 

Vysoká, st ední a nízká, 
v závislosti na druhu 
vápna (sm rná hodnota 
z informa ního listu DIY1 

viz ást 9.0.3) 

Surovina v pytlích o 
obsahu a 35 kg 

Omítka, malta 20-40% Pastovitá  - - 

Tmel, plnivo 30-55% 
Pastovitá, vysoce 
viskózní, hustá 
kapalina 

- 
V tubách nebo 
kbelících 

P edem namíchaný, 
vápenný, vodový nát r

 

~30% Pevná látka, prá ek 

Vysoký - nízký  
(sm rná hodnota z 
informa ního listu DIY 1, 
viz kapitola 9.0.3) 

Surovina v pytlích o 
obsahu a 35 kg 

P íprava vápenného, 
vodového 
nát ru/vápenného 
mléka 

~ 30 % 
P íprava vápenného 
mléka - - 

Pou ité mno ství 
Popis p ípravku

 

Pou ité mno ství b hem pou ití

 

Plnivo, tmel  
250 g 

 

1 kg prá ku (2:1 prá ek voda) 
Obtí n se stanovuje, proto e mno ství siln závisí na hloubce a velikosti spár, které se mají 
vyplnit. 

 

Omítka/vápenný, vodový nát r

 

~ 25 kg v závislosti na velikosti místnosti, st ny, která se má nat ít.

 

Vyrovnávací st rka na 
podlahu/st nu

 

~ 25 kg v závislosti na velikosti místnosti, st ny, která se má vyrovnat.

  

Frekvence a trvání pou ití/expozice 
Popis pracovní úlohy  Délka trvání expozice na krok etnost krok

 

Míchání a nakládání prá ku 
obsahujícího vápno. 

1,33 min (informa ní list DIY1, RIVM, 
kapitola 2.4.2 Míchání a nakládání 
prá k ) 

 

2/rok (informa ní list DIY1) 
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Aplikace vápenné omítky, tmelu nebo 
cementu na st ny nebo strop

 
N kolik minut - hodin 2/rok (informa ní list DIY1) 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 
Popis pracovní úlohy Exponovaná 

populace Rychlost dýchání Exponované ásti t la

 
Odpovídající povrch 
k e [cm²] 

Zacházení s prá kem  Dosp lý

 
1,25 m³/hod Polovina obou rukou  

430 (informa ní list 
DIY1) 

Aplikace kapalných, 
pastovitých vápenných 
p ípravk .

 

Dosp lý

 

NR Ruce a p edloktí

 

1900 (informa ní list 
DIY1) 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici spot ebitele

 

Popis pracovní úlohy  Ve vnit ních/venkovních 
prostorách Objem místnosti Rychlost vým ny vzduchu

 

Zacházení s prá kem  vnit ní prostory

 

1 m³ (prostor pro osobu, 
malý prostor kolem 
u ivatele) 

0,6 hod-1 (nespecifikovaná 
místnost) 

Aplikace kapalných, pastovitých 
vápenných p ípravk .

 

vnit ní prostory

 

NR NR 

Podmínky a opat ení související s informováním spot ebitel a s pokyny ohledn chování

 

Aby se zabránilo po kození zdraví, lai tí u ivatelé (kutilové) musejí dodr ovat stejná p ísná ochranná opat ení, která platí na 
profesionálních pracovi tích: 

 

Mokrý od v, obuv a rukavice ihned vym te za suché.

  

Chra te nekrytý povrch k e (pa e, nohy, obli ej): k dispozici je ada ú inných výrobk na ochranu k e, které by se 
m ly pou ívat v souladu s postupy na ochranu k e (ochrana k e, i t ní k e a pé e o k i). Po práci k i 
d kladn o ist te a pou ijte p ípravek pro pé i o k i.  

 

Podmínky a opat ení související s osobní ochranou a hygienou 
Aby se zabránilo po kození zdraví, lai tí u ivatelé (kutilové) musejí dodr ovat stejná p ísná ochranná opat ení, která platí na 
profesionálních pracovi tích: 

 

P i p íprav nebo míchání stavebních materiál , b hem demolice nebo tmelení a p edev ím p i práci nad hlavou, 
pou ívejte ochranné brýle, p ípadn ochranný kryt p i práci v pra ném prost edí. 

  

Pracovní rukavice si d kladn vyzkou ejte. Ko ené rukavice mohou navlhnout a usnadnit tvorbu popálenin. Pro práci 
ve vlhkém prost edí se lépe hodí bavln né rukavice s plastovou (nitrilovou) krycí vrstvou. P i práci nad hlavou 
pou ívejte dlouhé rukavice, proto e mohou výrazn zamezit pronikání vlhkosti do pracovního od vu.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Pou ité mno ství* 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Frekvence a trvání pou ití 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Standardní pr tok v ece a z ed ní

 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Vnit ní prostory

 

Je t eba zabránit p ímému vypou t ní do odpadních vod.

 

Podmínky a opat ení související s obecními isti kami odpadních vod

 

Standardní velikost obecní/ho systému/ isti ky odpadních vod a technika i t ní kalu 

 

Podmínky a opat ení související s externím i t ním odpadu k odstran ní 

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
Podmínky a opat ení související s externím vyu itím odpad

 

Irelevantní pro posouzení expozice  

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 
Pom r charakterizace rizik (RCR) je podíl up esn ného odhadu expozice a p íslu ného limitu DNEL (tj. odvozená hladina, p i 
ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a je uveden v závorce. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty akutního DNEL pro 
vápenné substance, který iní 4 mg/m3 (jako vdechovatelný prach), a z p íslu ného odhadu inhala ní expozice (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle EN 481. 
Vzhledem k tomu, e vápenec pat í do t ídy látek drá dících k i a o i, bylo provedeno kvalitativní posouzení pro dermální 
expozici a pro expozici o í. 
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Expozice lov ka

 
Zacházení s prá kem 
Zp sob expozice

 
Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení  
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální lehká pracovní úloha: 0,1 µg/cm² (-) 
t ká pracovní úloha: 1 µg/cm² (-) 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Kontakt prachu s k í b hem nakládání 

vápenných substancí nebo p ímý kontakt s vápnem v ak nelze 
vylou it, pokud se b hem aplikace nebudou pou ívat rukavice. To 
m e ob as zp sobit mírné podrá d ní, kterému lze snadno 
zabránit rychlým opláchnutím vodou. 
Kvantitativní posouzení  
Byl pou it model konstantní rychlosti ConsExpo. Rychlost 
kontaktu s prachem, který se tvo í b hem sypání prá ku, byla 
p evzata z informa ního listu DIY 1(zpráva RIVM 320104007). 

Oko Prach 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Nelze vylou it prach vznikající p i 

nakládání vápenných substancí, pokud se nebudou pou ívat 
ochranné brýle. Po náhodné expozici se doporu uje zasa ené 
místo rychle opláchnout vodou a vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace 

Lehká pracovní úloha: 12 µg/m³ 
(0,003) 
T ká pracovní úloha: 120 µg/m³ 
(0,03) 

Kvantitativní posouzení 
Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1). 

Aplikace kapalných, pastovitých p ípravk obsahujících vápno. 

 

Zp sob expozice

 

Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální St íkance

 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Pot ísn ní k e st íkanci v ak nelze 

vylou it, pokud se b hem aplikace nepou ívají ochranné rukavice. 
St íkance mohou ob as zp sobit mírné podrá d ní, kterému lze 
zabránit okam itým opláchnutím rukou ve vod .

 

Oko St íkance

 

Kvalitativní posouzení 
P i pou ití vhodných ochranných brýlí nemusí dojít k expozici o í. 
St íknutí do o í v ak nelze vylou it, pokud se nebudou pou ívat 
ochranné brýle b hem aplikace kapalných nebo pastovitých 
vápenných substancí, zvlá t p i práci nad hlavou. Po náhodné 
expozici se doporu uje zasa ené místo rychle opláchnout vodou a 
vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace - 
Kvalitativní posouzení 
Neo ekávají se, proto e tenze par vápna ve vod je nízká a k 
tvorb mlhy nebo aerosol nedochází.

 

Poaplika ní expozice  
Nep edpokládá se ádná významná expozice, proto e vodný vápenný p ípravek se rychle po reakci s oxidem uhli itým z 
atmosféry p em uje na uhli itan vápenatý. 

 

Expozice ivotního prost edí

 

S odkazem na PP/O R vztahující se k ivotnímu prost edí, podle nich je t eba zabránit vypou t ní roztok vápna p ímo do 
komunální odpadní vody, je pH vody p itékající do obecní isti ky odpadních

 

vod p ibli n neutrální a k ohro ení biologické 
aktivity tedy nedochází. Voda p itékající do obecní isti ky odpadních vod se asto stejn neutralizuje a je mo né, e se vápno 
pro sv j p íznivý ú inek pou ije pro úpravu pH toku kyselé odpadní vody, která se istí v biologické OV. Vzhledem k tomu, e 
pH vody p itékající do obecní isti ky odpadních vod je p ibli n neutrální, ú inek pH na p ijímající ásti ivotního prost edí, tj. 
povrchové vody, sedimenty a suchozemskou ást, je zanedbatelný. 
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íslo ES 9.13: Pou ití absorbentu CO2 ze strany spot ebitele v 

dýchacích p ístrojích

 
Formát scéná e expozice (2) vztahující se na pou ití ze strany spot ebitel

 

1. Název 
Libovolný stru ný název Pou ití absorbentu CO2 v dýchacích p ístrojích ze strany spot ebitele

 

Systematický název podle deskriptoru pou ití SU21, PC2 , ERC8b  

P íslu né procesy, úkoly a innosti 

 

Pln ní nápln formulací 

 

Pou ití dýchacích p ístroj s uzav eným okruhem 

 

i t ní za ízení 

 

Metoda posouzení* 

Lidské zdraví 
Pro perorální a dermální expozici bylo provedeno kvalitativní posouzení. 
Inhala ní expozice byla posouzena pomocí nizozemského modelu (van 
Hemmen, 1992). 

ivotní prost edí

 

Je uvedeno kvalitativní zd vodn ní posouzení.

 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

O R

 

Natronové vápno je k dispozici v granulované form . Dále je p idáno definované mno ství vody 
(14 - 18 %), co je t více sní í pra nost absorbentu. B hem dýchacího cyklu hydroxid 
vápenatý rychle reaguje s CO2 za vzniku uhli itanu. 

PC/ERC 
Popis innosti vztahující se na kategorie p edm t (AC) a kategorie uvol ování do 
ivotního prost edí (ERC)

 

PC 2 

Pou ití dýchacího p ístroje s uzav eným okruhem, který obsahuje natronové vápno coby 
absorbent CO2, nap . pro rekrea ní potáp ní. Vdechovaný vzduch proudí p es absorbent CO2 

a rychle reaguje (za katalýzy vody a hydroxidu sodného) s hydroxidem vápenatým za vzniku 
uhli itanu. Vzduch zbavený CO2 lze po obohacení kyslíkem opakovan dýchat.

 

Zacházení s absorbentem: Absorbent se po ka dém pou ití zlikviduje a p ed ka dým ponorem 
se doplní.  

ERC 8b 
Velmi roz í ené pou ití ve vnit ních prostorách, p i n m se látka stává sou ástí základní 
hmoty p edm tu nebo jeho povrchu

 

2.1 Kontrola expozice spot ebitele

 

Vlastnosti výrobku 

Popis p ípravku

 

Koncentrace látky v 
p ípravku

 

Fyzikální stav 
p ípravku

 

Pra nost (je-li 
významná) 

Provedení obalu 

Absorbent CO2  

78 - 84% 
V závislosti na aplikaci 
m e hlavní slo ka 
obsahovat r zné 
p ídavné látky.

 

V dy je p idáno ur ité 
mno ství vody (14 - 18 
%). 

Pevná látka, 
granulovaná forma 

Velmi nízká pra nost 
(sní ení o 10 % ve 
srovnání s prá kem) 
B hem pln ní patrony 
pohlcova e (scrubber) 
nelze vylou it vznik 
prachu. 

kanystr o obsahu 4,5; 
18 kg 

Pou itý  absorbent 
CO2  

~ 20% 
Pevná látka, 
granulovaná forma 

Velmi nízká pra nost 
(sní ení o 10 % ve 
srovnání s prá kem) 

1 - 3 kg v dýchacím 
p ístroji 

 

Pou ité mno ství 
Absorbent CO2 pou itý v dýchacím p ístroji

 

1 - 3 kg v závislosti na typu dýchacího p ístroje 

 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 
Popis pracovní úlohy Délka trvání expozice na krok etnost krok

 

Pln ní nápln formulací 

 

Ca. 1,33 min na jedno pln ní, celkem 

 

< 15 min 
P ed ka dým ponorem (a 4krát)

 

Pou ití dýchacího p ístroje s uzav eným 
okruhem  

1 - 2 hod A 4 ponory za den 

i t ní a vyprázdn ní za ízení

 

< 15 min Po ka dém ponoru (a 4krát) 
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Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 
Popis pracovní úlohy 

Exponovaná 
populace 

Rychlost dýchání Exponované ásti t la

 
Odpovídající povrch 
k e [cm²] 

Pln ní nápln 
formulací 

ruce 
840 
(pokyny REACH R.15, 
mu i) 

Pou ití dýchacího 
p ístroje s uzav eným 
okruhem  

- - 

i t ní a vyprázdn ní 
za ízení

 

dosp lý

 

1,25 m³/hod (lehká 
pracovní innost) 

ruce 
840 
(pokyny REACH R.15, 
mu i) 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici spot ebitele

 

Popis pracovní úlohy 
Ve vnit ních/venkovních 
prostorách 

Objem místnosti Rychlost vým ny vzduchu

 

Pln ní nápln formulací 

 

NR NR NR 
Pou ití dýchacího p ístroje s 
uzav eným okruhem 

 

- - - 

i t ní a vyprázdn ní za ízení

 

NR NR NR 
Podmínky a opat ení související s informováním spot ebitel a s pokyny ohledn chování 

 

Zabra te zasa ení o í, k e a od vu. Nevdechujte prach

 

Nádobu uchovávejte t sn uzav enou, aby se zabránilo vyschnutí natronového vápna. 

 

Uchovávejte mimo dosah d tí. 

 

Po práci se d kladn umyjte. 

 

V p ípad zasa ení o í ihned vypláchn te velkým mno ství vody a vyhledejte léka skou pomoc.

 

Nemíchejte s kyselinami. 
Pro zaji t ní správného pou ití dýchacího p ístroje si pozorn p e t te návod k dýchacímu p ístroji.

 

Podmínky a opat ení související s osobní ochranou a hygienou

 

P i práci pou ívejte vhodné rukavice, ochranné brýle a ochranný od v. Pou ívejte filtra ní polomasku (typ masky FFP2 podle 
EN 149).  

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Pou ité mno ství* 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Frekvence a trvání pou ití 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Standardní pr tok v ece a z ed ní

 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Vnit ní prostory

 

Podmínky a opat ení související s obecními isti kami odpadních vod

 

Standardní velikost obecní/ho systému/ isti ky odpadních vod a technika i t ní kalu 

 

Podmínky a opat ení související s externím i t ním odpadu k odstran ní  
Irelevantní pro posouzení expozice 
Podmínky a opat ení související s externím vyu itím odpad

 

Irelevantní pro posouzení expozice 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 
Pom r charakterizace rizik (RCR) je podíl up esn ného odhadu expozice a p íslu ného limitu DNEL (tj. odvozená hladina, p i 
ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a je uveden v závorce. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty akutního DNEL pro 
vápenné substance, která iní 4 mg/m3 (jako vdechovatelný prach), a z p íslu ného odhadu inhala ní expozice (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle EN 481. 
Vzhledem k tomu, e vápenné substance pat í do t ídy látek drá dících k i a o i, bylo provedeno kvalitativní posouzení 
dermální expozice a expozice o í. 
Kv li úzce zam ené skupin spot ebitel (potáp i, kte í si sami plní pohlcova CO2) lze p edpokládat, e pro sní ení expozice 
bude po ítáno s návodem 
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Expozice lov ka

 
Pln ní patrony formulací  
Zp sob expozice

 
Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální - 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Kontakt prachu s k í b hem pln ní 

granulovaného natronového vápna nebo p ímý kontakt s 
granulemi v ak nelze vylou it, pokud se b hem aplikace nebudou 
pou ívat ochranné rukavice. To m e ob as zp sobit mírné 
podrá d ní, kterému lze snadno zabránit rychlým opláchnutím 
vodou. 

Oko Prach 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. P edpokládá se, e p i pln ní 

granulovaného natronového vápna bude vznikat pouze minimální 
mno ství prachu. Proto expozice o í bude minimální i bez pou ití 
ochranných brýlí. Po náhodné expozici se doporu uje zasa ené 
místo rychle opláchnout vodou a vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace 

Lehká pracovní úloha: 1,2 µg/m³  
(3 × 10-4) 
T ká pracovní úloha: 12 µg/m³ 
(0,003) 

Kvantitativní posouzení 
Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1) s 
tím, e pro granulovanou formu se pou il faktor sní ení prachu o 
hodnot 10. 

 

Pou ití dýchacího p ístroje s uzav eným okruhem

 

Zp sob expozice

 

Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální - 
Kvalitativní posouzení 
Vzhledem k vlastnostem výrobku lze u init záv r, e k dermální 
expozici následkem absorbentu v dýchacím p ístroji nedochází. 

 

Oko - 
Kvalitativní posouzení 
Vzhledem k vlastnostem výrobku lze u init záv r, e k expozici o í 
následkem absorbentu v dýchacím p ístroji nedochází.

 

Inhalace Nepatrná 

Kvalitativní posouzení 
Formou pokynu v návodu se doporu uje p ed kone ným 
smontováním pohlcova e odstranit ve kerý prach. Potáp i, kte í 
si sami plní pohlcova CO2, p edstavují specifickou podskupinu 
spot ebitel . Správné pou ití za ízení a materiál je v jejich 
vlastním zájmu; lze tedy p edpokládat, e návod bude brán v 
úvahu. 
Vzhledem k vlastnostem výrobku a poskytnutým pokyn m lze 
u init záv r, e inhala ní expozice absorbentem b hem pou ívání 
dýchacího p ístroje je nepatrná.
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i t ní

 
a vyprázdn ní za ízení

 
Zp sob expozice

 
Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální Prach a st íkance 

 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení

 

na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Kontakt prachu s k í p i vyprazd ování 

granulovaného natronového vápna nebo p ímý kontakt s 
granulemi v ak nelze vylou it, pokud se b hem i t ní nebudou 
pou ívat ochranné rukavice. B hem i t ní patrony vodou také 
m e dojít ke kontaktu se zvlh eným natronovým vápnem. To 
m e n kdy zp sobit mírné podrá d ní, kterému lze snadno 
zabránit rychlým opláchnutím vodou. 

Oko Prach a st íkance 

 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Ve velmi vzácných p ípadech v ak m e 

dojít ke kontaktu s prachem p i vyprazd ování granulového 
natronového vápna nebo p i ist ní patrony vodou a p ípadn 
také ke kontaktu se zvlh eným natronovým vápnem. Po náhodné 
expozici se doporu uje zasa ené místo rychle opláchnout vodou a 
vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace 

Lehká pracovní úloha: 0,3 µg/m³ 
(7,5 × 10-5) 
T ká pracovní úloha: 3 µg/m³  
(7,5 × 10-4) 

Kvantitativní posouzení 
Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1) s 
tím, e se pou il faktor sní ení prachu o hodnot 10 pro 
granulovanou formu a faktor o hodnot 4 pro zohledn ní 
sní eného mno ství vápna v pou itém  absorbentu. 

Expozice ivotního prost edí

 

P edpokládá se, e ú inek pH v souvislosti s pou itím vápna v dýchacím p ístroji je zanedbatelný. Voda p itékající do obecní 
isti ky odpadních vod se asto stejn neutralizuje a je mo né, e se vápno pro sv j p íznivý ú inek pou ije pro úpravu pH toku 

kyselé odpadní vody, která se istí v biologické OV. Vzhledem k tomu, e pH vody p itékající do obecní isti ky odpadních vod 
je p ibli n neutrální, ú inek pH na p ijímající ásti ivotního prost edí, tj. povrchové vody, sedimenty a suchozemskou ást, je 
zanedbatelný. 
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íslo ES 9.14: Pou ití zahradního vápna/hnojiva ze strany 

spot ebitele

 
Formát scéná e expozice (2) vztahující se na pou ití ze strany spot ebitel

 

1. Název 
Libovolný stru ný název Pou ití zahradního vápna/hnojiva ze strany spot ebitele 

 

Systematický název podle deskriptoru 
pou ití SU21, PC20, PC12, ERC8e  

P íslu né procesy, úkoly a innosti 

 

Manuální aplikace zahradního vápna, hnojiva 
Poaplika ní expozice 

Metoda posouzení* 

Lidské zdraví 
Kvalitativní posouzení bylo provedeno pro perorální a dermální expozici a 
také pro expozici o í. Prachová expozice byla posouzena pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992). 

ivotní prost edí

 

Je uvedeno kvalitativní zd vodn ní posouzení.

 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik 
O R

 

ádná opat ení pro integrované ízení rizik u výrobku nejsou uplat ována.

 

PC/ERC Popis innosti vztahující se na kategorie p edm t (AC) a kategorie uvol ování do 
ivotního prost edí (ERC)

 

PC 20 
Pohození zahradního vápna po povrchu pomocí lopaty/ru n (krajní p ípad) a jeho za len ní 
do p dy.

 

Expozice hrajících si d tí po aplikaci

 

PC 12 
Pohození zahradního vápna po povrchu pomocí lopaty/ru n (krajní p ípad) a jeho za len ní 
do p dy.

 

Expozice hrajících si d tí po aplikaci

 

ERC 8e Velmi roz í ené pou ití reaktivních látek v otev ených systémech ve venkovních prostorách

 

2.1 Kontrola expozice spot ebitele

 

Vlastnosti výrobku 

Popis p ípravku

 

Koncentrace látky v 
p ípravku

 

Fyzikální stav 
p ípravku

 

Pra nost (je-li 
významná) Provedení obalu 

Zahradní vápno  100 % Pevná látka, prá ek Vysoce pra né 
Surovina v pytlích nebo 
kontejnerech o obsahu 
5, 10 a 25 kg 

Hnojivo A 20 % 
Pevná látka, 
granulovaná forma Nízkopra né 

Surovina v pytlích nebo 
kontejnerech o obsahu 
5, 10 a 25 kg 

Pou ité mno ství 
Popis p ípravku Pou ité mno ství b hem pou ití

 

Zdroj informací 
Zahradní vápno 100g /m2 (a 200 g/m²) Informace a návod k pou ití 
Hnojivo 100 g /m2 (a 1 kg/m² (kompost)) Informace a návod k pou ití 
Frekvence a trvání pou ití/expozice 
Popis pracovní úlohy Délka trvání expozice na krok etnost krok

 

Manuální aplikace  
Minuty - hodiny 
V závislosti na velikosti o et ované 
plochy 

1 úloha za rok 

Po aplikaci  2 hodiny (malé d ti hrající si na tráv 
(p íru ka pro expozi ní faktory EPA)

 

Významné pro období a 7 dní po 
aplikaci  

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Popis pracovní 
úlohy 

Exponovaná 
populace Rychlost dýchání Exponované ásti t la

 

Odpovídající povrch 
k e [cm²] 

Manuální aplikace  Dosp lý

 

1,25 m³/hod Ruce a p edloktí

 

1900 (informa ní list 
DIY) 

Po aplikaci  Dít /batolata

 

NR NR NR 
Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici spot ebitele

 

Popis pracovní úlohy  Ve vnit ních/venkovních 
prostorách Objem místnosti Rychlost vým ny vzduchu

 

Manuální aplikace  venkovní prostory 
1 m³ (prostor pro osobu, 
malý prostor kolem 
u ivatele) 

NR 

Po aplikaci  venkovní prostory NR NR 
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Podmínky a opat ení související s informováním spot ebitel a s pokyny ohledn chování 

 
Zabra te zasa ení o í, k e a od vu. Nevdechujte prach. Pou ívejte filtra ní polomasku (typ masky FFP2 podle EN 149). 
Uchovávejte kontejner uzav ený a mimo dosah d tí.

 
V p ípad zasa ení o í ihned vypláchn te velkým mno ství vody a vyhledejte léka skou pomoc.

 
Po práci se d kladn umyjte. 

 
Nemíchejte s kyselinami. Vápno v dy p idávejte do vody, nikoli naopak, tj. vodu k vápnu. 
Za len ním zahradního vápna nebo hnojiva do p dy s následným zavla ením se ú inku napom e.

 

Podmínky a opat ení související s osobní ochranou a hygienou

 

Pou ívejte vhodné rukavice, ochranné brýle a ochranný od v.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 
P enos: 1 % (odhad pro krajní p ípad na základ údaj z m ení prachu ve vzduchu coby funkce vzdálenosti od aplikace)

 

Pou ité mno ství 
Ca(OH)2 2 244 kg/ha 
CaO 1 700 kg/ha 
CaO.MgO 1 478 kg/ha 
CaCO3.MgO 2 149 kg/ha 
Ca(OH)2.MgO 1 774 kg/ha 

Pou ité mno ství 

P írodní hydraulické 
vápno 2 420 kg/ha 

V profesionální ochran zem d lské p dy se 
doporu uje nep ekra ovat hodnotu 1 700 kg 
CaO/ha, co odpovídá mno ství 2 244 kg 
CaOH2/ha. Tato hodnota je trojnásobkem 
mno ství nutného pro kompenzaci ro ních ztrát 
vápna následkem vyluhování. Z tohoto d vodu 
se v tomto dokumentu pou ívá hodnota 1 700 kg 
CaO/ha nebo odpovídající mno ství 2 244 kg 
CaOH2/ ha coby základ pro posouzení rizik. 
Mno ství pou ité pro jiné varianty vápna lze 
p epo ítat na základ jejich slo ení a molekulové 
hmotnosti. 

Frekvence a trvání pou ití 
1 den/rok (jedna aplikace za rok) Je mo né provést více aplikací b hem roku za p edpokladu, e nedojde k p ekro ení celkového 
mno ství 1 700 kg/ha za rok (CaO) 
Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Pou ití p ípravk ve venkovních prostorách 
Hloubka mísení s p dou: 20 cm

 

Technické podmínky a opat ení na úrovni zpracování (zdroje) k p edcházení uvoln ní

 

Nedochází k p ímému uvoln ní do p iléhajících povrchových vod.

 

Technické podmínky a opat ení s cílem sní it nebo omezit vypou t ní, emise do ovzdu í a uvol ování do p dy

 

P enos je t eba sní it na minimum.

 

Podmínky a opat ení související s obecními isti kami odpadních vod

 

Irelevantní pro posouzení expozice  
Podmínky a opat ení související s externím i t ním odpadu k odstran ní 

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
Podmínky a opat ení související s externím vyu itím odpad

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 
Pom r charakterizace rizik (RCR) je podíl up esn ného odhadu expozice a p íslu ného limitu DNEL (tj. odvozená hladina, p i 
ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a je uveden v závorce. Pro inhala ní expozici RCR vychází z dlouhodobého limitu DNEL 
pro vápenné substance, který iní 1 mg/m3 (jako vdechovatelný prach), a z p íslu ného odhadu inhala ní expozice (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle EN 481. 
Vzhledem k tomu, e vápenné substance pat í do t ídy látek drá dících k i a o i, bylo provedeno kvalitativní posouzení pro 
dermální expozici a pro expozici o í. 
Expozice lov ka

 

Manuální aplikace 
Zp sob expozice

 

Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 
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Dermální Prach, prá ek 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Kontakt prachu s k í p i pou ívání 

vápenných substancí nebo p ímý kontakt s vápnem v ak nelze 
vylou it, pokud se b hem aplikace nebudou pou ívat rukavice. 
Následkem relativn dlouhé aplikace lze o ekávat podrá d ní 
k e. Tomu lze snadno zabránit okam itým opláchnutím vodou. 
Lze p edpokládat, e spot ebitelé, u nich ji do lo k podrá d ní 
k e, se sami budou chránit. Dá se p edpokládat, e jakýkoli 
výskyt podrá d ní k e, který byl reverzibilní, se ji nebude 
opakovat. 

Oko Prach 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Prach vznikající p i povrchové úprav s 

vápnem nelze vylou it, pokud se nebudou pou ívat ochranné 
brýle. Po náhodné expozici se doporu uje zasa ené místo rychle 
opláchnout vodou a vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace (zahradní 
vápno) 

Lehká pracovní úloha: 12 µg/m³ 
(0,0012) 
T ká pracovní úloha: 120 µg/m³ 
(0,012) 

Kvantitativní posouzení 
K dispozici není ádný model popisující aplikaci prá k pomocí 
lopaty/rukou. Proto byly jako krajní p ípad pou ity analogické 
poznatky z modelu tvorby prachu p i sypání prá k .

 

Tvorba prachu p i sypání

 

prá ku je popsána pomocí nizozemského 
modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1). 

Inhalace (hnojivo) 

Lehká pracovní úloha: 0,24 µg/m³ 
(2,4 * 10-4) 
T ká pracovní úloha: 2,4 µg/m³ 
(0,0024) 

Kvantitativní posouzení 
K dispozici není ádný model popisující aplikaci prá k pomocí 
lopaty/rukou. Proto byly jako krajní p ípad pou ity analogické 
poznatky z modelu tvorby prachu p i sypání prá k .

 

Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí nizozemského 
modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1) s tím, e se 
pou il faktor sní ení prachu o hodnot 10 pro granulovanou formu 
a faktor o hodnot 5 pro zohledn ní sní eného mno ství vápna v 
hnojivu.  

Po aplikaci 
Podle PSD (UK Pesticide Safety Directorate (Direktorát pro bezpe nost pesticid ve Velké Británii), nyní CRD) je t eba popsat 
poaplika ní expozici u výrobk , které jsou aplikovány v parcích, nebo u výrobk pro laiky, které se pou ívají pro o et ení 
trávník a rostlin v soukromých zahradách. V tomto p ípad je nutné posoudit expozici u d tí, které mají p ístup do t chto míst 
brzy po o et ení. Model US EPA slou í k predikci poaplika ní expozice p ípravk m po jejich pou ití na soukromých zahradách 
(nap . na trávnících) u batolat pohybujících se na o et ených plochách a také expozice následkem perorálního

 

p enosu z ruky 
do úst.   

Zahradní vápno nebo hnojivo obsahující vápno se pou ívá pro úpravu kyselné p dy. Proto po aplikaci na p du a následném 
zalití dojde k rychlé neutralizaci ú inku (alkality) vápna, který zp sobuje jeho nebezpe nost. Expozice vápenným substancím 
bude ji krátce po aplikaci nepatrná.  
Expozice ivotního prost edí

 

Neprovádí se ádné kvantitativní posouzení expozice ivotního prost edí, proto e provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik 
pro pou ití ze strany u ivatele jsou mén p ísné ne v p ípad profesionální ochrany zem d lské p dy. Krom toho 
neutralizace/ú inek pH jsou zamý leným a cht ným ú inkem v p dní slo ce ivotního prost edí. Uvoln ní do odpadních vod se 
neo ekává. 

 



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 89 z 93

  
íslo ES 9.15: Pou ití vápenných substancí ze strany spot ebitele 

coby chemikálií pro úpravu vody 
Formát scéná e expozice (2) vztahující se na pou ití ze strany spot ebitel

 

1. Název 

Libovolný stru ný název 
Pou ití vápenných substancí ze strany spot ebitele coby chemikálií pro 
úpravu vody 

Systematický název podle deskriptoru pou ití SU21, PC20, PC37, ERC8b  

P íslu né procesy, úkoly a innosti 

 

Nakládání, pln ní nebo dopl ování pevných formulací do 
kontejneru/p íprava vápenného mléka

 

P idání vápenného mléka do vody 

 

Metoda posouzení* 

Lidské zdraví: 
Kvalitativní posouzení bylo provedeno pro perorální a dermální expozici a 
také pro expozici o í. Expozice prachu byla posouzena pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992). 

ivotní prost edí:

 

Je uvedeno kvalitativní zd vodn ní posouzení.

 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

O R

 

ádná dal í opat ení pro integrované ízení rizik u výrobku nejsou uplat ována.

 

PC/ERC 
Popis innosti vztahující se na kategorie p edm t (AC) a kategorie uvol ování do 
ivotního prost edí (ERC)

 

PC 20/37 

Pln ní a dopl ování (p emíst ní vápenných substancí (pevné látky)) vápenného reaktoru pro 
úpravu vody. 
P emíst ní

 

vápenných substancí (pevné látky) do kontejneru pro dal í aplikaci.  
P idávání vápenného mléka do vody po kapkách.

 

ERC 8b Velmi roz í ené pou ívání reaktivních látek v otev ených systémech ve vnit ních prostorách

 

2.1 Kontrola expozice spot ebitele

 

Vlastnosti výrobku 

Popis p ípravku

 

Koncentrace látky v 
p ípravku

 

Fyzikální stav 
p ípravku

 

Pra nost (je-li 
významná) 

Provedení obalu 

Chemikálie ur ená k 
úprav vody  

A 100 % Pevný, jemný prá ek 

vysoká pra nost 
(sm rná hodnota z 
informa ního listu DIY je 
uvedena v kapitole 
9.0.3) 

Surovina v pytlích 
nebo 
kbelících/nádobách. 

Chemikálie ur ená k 
úprav vody 

 

A 99 % 

Pevná látka, granule 
o r zné velikosti

 

(hodnota D50 je 0.7 
hodnota D50 je 1,75 
hodnota D50 je 3,08) 

nízká pra nost 
(sní ení o 10 % ve 
srovnání s prá kem) 

Nákladní v z pro 
p epravu objemných 
materiál nebo ve 
velkých pytlích  nebo 

v sá cích 
Pou ité mno ství 
Popis p ípravku

 

Pou ité mno ství b hem pou ití

 

Chemická látka pro úpravu vody ve vápenném 
reaktoru pro akvária 

v závislosti na velikosti vodního reaktoru, který se má naplnit (~ 100g /l) 

Chemická látka pro úpravu vody ve vápenném 
reaktoru pro pitnou vodu 

v závislosti na velikosti vodního reaktoru, který se má naplnit (~ a do 1,2 kg 
/l) 

Vápenné mléko pro dal í aplikaci  ~ 20 g / 5l  
Frekvence a trvání pou ití/expozice 
Popis pracovní úlohy  Délka trvání expozice na krok etnost krok

 

P íprava vápenného mléka (nalo ení, 
pln ní a dopl ování) 

 

1,33 min  
(informa ní list DIY, RIVM, kapitola 2.4.2 
Míchání a nakládání prá k ) 

 

1 úloha/m síc

 

1 úloha/týden 

P idávání vápenného mléka do vody po 
kapkách  

N kolik minut - hodin 1 úloha/m síc
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Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 
Popis pracovní úlohy 

Exponovaná 
populace 

Rychlost dýchání 
Exponované ásti 
t la

 
Odpovídající povrch 
k e [cm²] 

P íprava vápenného 
mléka (nalo ení, 
pln ní a dopl ování) 

 
dosp lý

 
1,25 m³/hod Polovina obou rukou  

430  
(Zpráva RIVM 
320104007) 

P idávání vápenného 
mléka do vody po 
kapkách  

dosp lý

 

NR Ruce  
860 
(Zpráva RIVM 
320104007) 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici spot ebitele

 

Popis pracovní úlohy  
Ve vnit ních/venkovních 
prostorách 

Objem místnosti Rychlost vým ny vzduchu

 

P íprava vápenného mléka 
(nalo ení, pln ní a dopl ování) 

 

Ve vnit ních/venkovních 
prostorách 

1 m³ (prostor pro osobu, 
malý prostor kolem 
u ivatele) 

0,6 hod-1 (nespecifikovaná 
místnost ve vnit ním 
prostoru) 

P idávání vápenného mléka do 
vody po kapkách  

vnit ní prostory

 

NR NR 

Podmínky a opat ení související s informováním spot ebitel a s pokyny ohledn chování 

 

Zabra te zasa ení o í, k e a od vu. Nevdechujte prach

 

Uchovávejte kontejner uzav ený a mimo dosah d tí.

 

Pou ívejte pouze p i dostate né ventilaci.

 

V p ípad zasa ení o í ihned

 

vypláchn te velkým mno ství vody a vyhledejte léka skou pomoc.

 

Po práci se d kladn umyjte. 

 

Nemíchejte s kyselinami. Vápno v dy p idávejte do vody, nikoli naopak, tj. vodu k vápnu.

 

Podmínky a opat ení související s osobní ochranou a hygienou

 

Pou ívejte vhodné rukavice, ochranné brýle a ochranný od v. Pou ívejte filtra ní polomasku (typ masky FFP2 podle EN 149).

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Pou ité mno ství* 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Frekvence a trvání pou ití 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Standardní pr tok v ece a z ed ní

 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Vnit ní prostory

 

Podmínky a opat ení související s obecními isti kami odpadních vod

 

Standardní velikost obecní/ho systému/ isti ky odpadních vod a technika i t ní kalu 

 

Podmínky a opat ení související s externím i t ním odpadu k odstran ní

  

Irelevantní pro posouzení expozice 
Podmínky a opat ení související s externím vyu itím odpad

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
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3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 
Pom r charakterizace rizik (RCR) je podíl up esn ného odhadu expozice a p íslu ného limitu DNEL (tj. odvozená hladina, p i 
ní nedochází k ne ádoucímu ú inku) a je uveden v závorce. Pro inhala ní expozici RCR vychází z hodnoty akutního DNEL pro 
vápenné substance, který iní 4 mg/m3 (jako vdechovatelný prach), a z p íslu ného odhadu inhala ní expozice (jako 
inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje dodate nou hranici bezpe nosti, proto e vdechovatelná frakce je subfrakcí 
inhalovatelné frakce podle EN 481. 
Vzhledem k tomu, e vápenné substance pat í do t ídy látek drá dících k i a o i, bylo provedeno kvalitativní posouzení pro 
dermální expozici a pro expozici o í. 
Expozice lov ka

 

P íprava vápenného mléka (pln ní)

 

Zp sob expozice

 

Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální (prá ek) 
lehká pracovní úloha: 0,1 µg/cm² (-) 
t ká pracovní úloha: 1 µg/cm² (-) 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Kontakt prachu s k í

 

b hem nakládání 
vápna nebo p ímý kontakt s vápnem v ak nelze vylou it, pokud se 
b hem aplikace nebudou pou ívat rukavice. To m e ob as 
zp sobit mírné podrá d ní, kterému lze snadno zabránit rychlým 
opláchnutím vodou. 
Kvantitativní posouzení  
Byl pou it model konstantní rychlosti ConsExpo. Rychlost 
kontaktu s prachem, který se tvo í b hem sypání prá ku, byla 
p evzata z informa ního listu DIY (zpráva RIVM 320104007). V 
p ípad granulí bude odhad expozice ni í.

 

Oko Prach 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Nelze vylou it prach vznikající p i 

nakládání vápna, pokud se nebudou pou ívat ochranné brýle. Po 
náhodné expozici se doporu uje zasa ené místo rychle 
opláchnout vodou a vyhledat léka skou pomoc.

 

Inhalace (prá ek) 

Lehká pracovní úloha: 12 µg/m³ 
(0,003) 
T ká pracovní úloha: 120 µg/m³ 
(0,03) 

Kvantitativní posouzení 
Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1). 

Inhalace (granule) 

Lehká pracovní úloha: 1,2 µg/m³ 
(0,0003) 
T ká pracovní úloha: 12 µg/m³ 
(0,003) 

Kvantitativní posouzení 
Tvorba prachu p i sypání prá ku je popsána pomocí 
nizozemského modelu (van Hemmen, 1992, viz kapitola 9.0.3.1) s 
tím, e pro granulovanou formu se pou il faktor sní ení prachu o 
hodnot 10.

 

P idávání vápenného mléka do vody po kapkách

 

Zp sob expozice

 

Odhad expozice Pou itá metoda, poznámky 

Perorální - 
Kvalitativní posouzení 
K perorální expozici nedochází v rámci zamý leného pou ití 
výrobku. 

Dermální Kapky nebo st íkance

 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Pot ísn ní k e v ak nelze vylou it, pokud 

se b hem aplikace nepou ívají ochranné rukavice. St íkance 
n kdy mohou zp sobit mírné podrá d ní, kterému lze zabránit 
okam itým opláchnutím rukou ve vod .

 

Oko Kapky nebo st íkance

 

Kvalitativní posouzení 
Pokud byla opat ení na sní ení rizika vzata do úvahy, expozice 
lov ka se neo ekává. Pot ísn ní o í v ak nelze vylou it, pokud

 

se b hem aplikace nepou ívají ochranné brýle.

 

K podrá d ní o í dochází vzácn následkem pot ísn ní irým 
roztokem hydroxidu vápenatého (vápenná voda) a mírnému 
podrá d ní lze ihned zabránit okam itým vypláchnutím o í vodou. 



BEZPE NOSTNÍ LIST pro

 
CaO

  
vypracovaný podle dodatku II na ízení REACH ES . 1907/ 2006, 

 
na ízení (ES) .

 
1272/ 2008 a na ízení (ES) .

 
453/2010

  
Verze: 1.0/EN

 
Datum revize: m síc / rok

  
Datum tisku: m síc / rok

 

Strana 92 z 93

  
Inhalace - 

Kvalitativní posouzení 
Neo ekávají se, proto e tenze par vápna ve vod je nízká a k 
tvorb mlhy nebo aerosol nedochází.

 
Expozice ivotního prost edí

 
P edpokládá se, e ú inek pH p i pou ití vápna v kosmetice je nepatrný. Voda p itékající do obecní isti ky odpadních vod se 
asto stejn neutralizuje a je mo né, e se vápno pro sv j p íznivý ú inek pou ije pro úpravu pH toku kyselé odpadní vody, 

která se istí v biologické OV. Vzhledem k tomu, e pH vody p itékající do obecní isti ky odpadních vod je p ibli n neutrální, 
ú inek pH na p ijímající slo ky ivotního prost edí, tj. povrchové vody, sedimenty a suchozemskou ást, je nepatrný. 
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íslo ES 9.16: Pou ití kosmetických výrobk obsahujících vápenné 

substance ze strany spot ebitele 

 
Formát scéná e expozice (2) vztahující se na pou ití ze strany spot ebitel

 

1. Název 
Libovolný stru ný název Pou ití kosmetických výrobk obsahujících vápenné substance ze strany 

spot ebitele

 

Systematický název podle deskriptoru pou ití SU21, PC39 , ERC8a 
P íslu né procesy, úkoly a innosti  - 

Metoda posouzení* 

Lidské zdraví: 
Podle l. 14(5) (b) na ízení (ES) . 1907/2006 u látek obsa ených v 
kosmetických výrobcích není t eba uva ovat rizika pro lidské zdraví v rámci 
sm rnice . 76/768/ES.

 

ivotní prost edí

 

Je uvedeno kvalitativní zd vodn ní posouzení.

 

2. Provozní podmínky a opat ení pro ízení rizik

 

ERC 8a Velmi roz í ené pou ívání výrobních pomocných látek v otev ených systémech ve vnit ních 
prostorách 

2.1 Kontrola expozice spot ebitele

 

Vlastnosti výrobku 
Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Pou ité mno ství 
Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Frekvence a trvání pou ití/expozice 
Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Lidské initele, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Dal í dané provozní podmínky ovliv ující expozici spot ebitele

 

Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Podmínky a opat ení související s informováním spot ebitel a s pokyny ohledn chování 

 

Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

Podmínky a opat ení související s osobní ochranou a hygienou

 

Irelevantní, proto e riziko pro lidské zdraví v souvislosti s pou ívání není t eba uva ovat.

 

2.2 Kontrola expozice ivotního prost edí

 

Vlastnosti výrobku 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Pou ité mno ství* 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Frekvence a trvání pou ití 
Irelevantní pro posouzení expozice 
Faktory dopadu na ivotní prost edí, které nejsou ovlivn ny ízením rizik  

 

Standardní pr tok v ece a z ed ní

 

Dal í dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici ivotního prost edí

 

Vnit ní prostory

 

Podmínky a opat ení související s obecními isti kami odpadních vod

 

Standardní velikost obecní/ho systému/ isti ky odpadních vod a technika i t ní kalu  
Podmínky a opat ení související s externím i t ním odpadu k odstran ní 

 

Irelevantní pro posouzení expozice 
Podmínky a opat ení související s externím vyu itím odpad

 

Irelevantní pro posouzení expozice 

3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj 
Expozice lov ka

 

Expozicí lov ka kosmetickým výrobk m se budou zabývat jiné právní p edpisy a není tedy nutné ji e it podle na ízení (ES) . 
1907/2006, l.14(5) (b) tohoto na ízení.

 

Expozice ivotního prost edí

 

P edpokládá se, e ú inek pH p i pou ití vápna v kosmetice je nepatrný. Voda p itékající do obecní isti ky odpadních vod se 
asto stejn neutralizuje a je mo né, e se vápno pro sv j p íznivý ú inek pou ije pro úpravu pH toku kyselé odpadní vody, 

která se istí v biologické OV. Vzhledem k tomu, e pH vody p itékající do obecní isti ky odpadních vod je p ibli n neutrální, 
ú inek pH na p ijímající ásti ivotního prost edí, tj. povrchové vody, sedimenty a suchozemskou ást, je zanedbatelný.

  

Konec bezpe nostního listu

 


