KARTA CHARAKTERYSTYKI

SDS-ZChP- 003/10

zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

wersja 07

Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas siarkowy (VI) 95 %

Data:
sporządzenia

aktualizacji

02.11.2010 22.11.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.Identyfikator produktu
Nazwa handlowa
Powszechnie używane synonimy
Wzór chemiczny
Numer CAS
Numer WE
Numer rejestracji

kwas siarkowy techniczny
kwas siarkowy (VI), stężony kwas siarkowy,
95 %-owy kwas siarkowy
H2SO4
7664-93-9
231-639-5
01-2119458838-20-0055

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie kwasu siarkowego:
jako półprodukt w produkcji chemikaliów nieorganicznych i organicznych (włączając
nawozy), środek pomocniczy (katalizator, czynnik odwadniający, regulator pH)
do ekstrakcji i przetwarzania minerałów, w procesie obróbki powierzchniowej,
w oczyszczaniu gazów spalinowych, jako elektrolit, w produkcji i recyklingu baterii,
w czyszczeniu przemysłowym, mieszanie, formulacja i przepakowywanie kwasu
siarkowego, jako odczynnik laboratoryjny.
Zastosowania odradzane nie zostały zidentyfikowane.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Internet: grupaazoty.com
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Telefon nr: + 48 91 317 1090
Telefax nr: + 48 91 317 3103
Osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

mgr inż. Agnieszka Belcyr
Tel. + 48 91 317 1750; Fax: + 48 91 317 2122;
e-mail: agnieszka.belcyr@grupaazoty.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Dyspozytor Zakładu

Telefon alarmowy nr: + 48 91 317 1616 (czynny całą dobę)
Telefon nr: + 48 91 317 4201(czynny całą dobę)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji
Klasa zagrożenia i kody kategorii
Kod zwrotu wskazujący rodzaj zagrożenia
Objaśnienia zwrotów w sekcji 16

Skin Corr. 1A
H314
Uwaga B

Kwas siarkowy (VI) 95%
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Zagrożenia dla zdrowia
Działanie na skórę
Powoduje poważne oparzenia skóry.
Działanie na oczy

Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Połknięcie

Może powodować uszkodzenie dróg pokarmowych.

Wdychanie

Opary drażnią drogi oddechowe. Ich działanie może spowodować
spowolniony obrzęk płuc.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj
zagrożenia
GHS05
Niebezpieczeństwo

Hasło ostrzegawcze
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P304+P340
P305+P351+P338
P310

Objaśnienia zwrotów w sekcji 16
2.3. Inne zagrożenia
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium jako substancja PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Składnik niebezpieczny
kwas siarkowy

%

Numer CAS

Numer WE (EINECS)

93 - 98

7664-93-9

231-639-5

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Drogi oddechowe
Natychmiast wezwać lekarza. Wynieść narażoną osobę na świeże
powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że opary są nadal obecne,
ratownik powinien stosować odpowiednią maskę lub samodzielny
aparat oddechowy. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba
narażona nie oddycha lub jeśli oddycha nieregularnie lub gdy nastąpi
zatrzymanie oddychania, wykwalifikowany personel powinien
rozpocząć sztuczne oddychanie lub podać tlen. Przeprowadzenie
akcji ratunkowej metodą usta-usta może być niebezpieczne
dla osoby udzielającej pomocy. W razie utraty przytomności, należy
ułożyć narażona osobę w pozycji bezpiecznej, a następnie
natychmiast sprowadzić pomoc medyczną. Pozostać na świeżym
powietrzu. Rozluźnić ciasną odzież, np. kołnierzyk, krawat
czy pasek.
Kontakt ze skórą
Natychmiast wezwać lekarza. Spłukać skażoną skórę dużą ilością
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wody. Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Kontynuować płukanie przez
co najmniej 10 minut. Oparzenia chemiczne muszą być zbadane
szybko przez lekarza. Odzież wyprać przed ponownym użyciem.
Obuwie dokładnie oczyścić przed ponownym użyciem.
Natychmiast rozpocząć przemywanie oczu bieżącą wodą przez co
najmniej 15 minut, przy otwartych powiekach. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać.
Natychmiast wezwać lekarza.
Wypłukać usta wodą. W przypadku połknięcia, skłonić pacjenta
do picia dużej ilości wody. Poza tym nie podawać niczego doustnie.
Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kwas siarkowy powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Kwas siarkowy jest
silnym utleniaczem substancji organicznych. Odbiera wodę z substancji organicznych
doprowadzając do całkowitego ich zwęglenia. Może wspomagać palenie. Reaguje
gwałtownie przy kontakcie z wodą. Bardzo reaktywny z metalami i materiałami
organicznymi.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Z powodu możliwości pojawienia się opóźnionego obrzęku płuc poddać poszkodowanego
obserwacji lekarskiej przez co najmniej 48 godzin.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze

W przypadku pożaru, do chłodzenia zbiorników powinno
się użyć rozproszonego strumienia wody (mgły), pianki,
suchych środków chemicznych lub CO2. Gasić środkami
gaśniczymi odpowiednimi dla palących się materiałów
Niewłaściwe środki gaśnicze
Bezpośredni strumień wody
UWAGA: nie wolno dopuścić do przedostania się wody do zbiornika.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją
W ogniu oraz w razie podgrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć.
Powstawanie niebezpiecznych związków podczas spalania.
Przy rozkładzie termicznym uwalniają się toksyczne i drażniące gazy (tlenki siarki).
Podczas reakcji z metalami wydziela się wodór.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: strażacy powinni stosować odpowiednie
wyposażenie ochronne i samodzielny izolujący aparat oddechowy (SCBA) z pełną maską
pracującą w nadciśnieniu.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nie podejmuje się żadnych działań, które związane są z osobistym ryzykiem pracowników
lub bez odpowiedniego przeszkolenia. Nie dopuszczać pracowników postronnych, bez
wymaganych ochron. Nie należy dotykać lub przechodzić po rozlanej substancji. Unikać
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wdychania par lub mgły. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować odpowiedni sprzęt
ochrony indywidualnej(patrz sekcja 8).
W zależności od poziomu ryzyka w sytuacjach awaryjnych ubrać:
- maskę przeciwgazową z pochłaniaczem typu B, klasy P2, zgodnym z PN-EN-141,
odzież kwasoochronną,
- stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon
gazoszczelny w połączeniu z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać rozproszenia rozlanego materiału, jego wycieku i kontaktu z glebą, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacją. Poinformować odpowiednie władze w przypadku kiedy
produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby
lub powietrza).
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia
Duże rozlanie: Jeśli nie ma ryzyka należy powstrzymać wyciek. Wynieść pojemniki
z obszaru rozlania. Uniemożliwić dostanie się substancji do kanalizacji, cieków wodnych,
piwnic lub zamkniętych obszarów. Powstrzymać i zebrać wyciek materiałem niepalnym
i absorbującym np. piaskiem, ziemią, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Następnie
umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Rozlany materiał może być
zneutralizowany węglanem sodu, dwuwęglanem sodu lub wodorotlenkiem sodu.
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany
produkt.
W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz
odpompować.
Małe rozlanie: Jeśli nie ma ryzyka należy powstrzymać wyciek. Wynieść pojemniki
z obszaru rozlania. Jeżeli materiał jest łatwo rozpuszczalny, rozcieńczyć wyciek wodą
po czym zebrać przy użyciu materiału absorpcyjnego i umieścić w odpowiednim pojemniku
na odpady.
Kwas siarkowy należy neutralizować 10-procentowym mlekiem wapiennym stosowanym
w nadmiarze.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 1, kontaktowe informacje alarmowe i sekcja 13 w zakresie usuwania
odpadów.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Jedzenie, picie i palenie powinno być
zakazane na obszarach gdzie substancja jest przeładowywana, przechowywana
i przetwarzana. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem
tytoniu. Substancja nie może dostać się do oczu, na skórę lub odzież. Unikać wdychania
mgieł kwasu o wysokim stężeniu. Nie połykać. Jeśli w trakcie normalnego użytkowania
substancja stanowi zagrożenie dla układu oddechowego, należy włączyć wentylację lub
stosować odpowiednią maskę. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub odpowiednim
pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie
zamkniętym, jeśli nie jest używany. Trzymać z dala od zasad. Puste pojemniki mogą
zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.
Przy rozcieńczaniu zawsze dodawać kwas do wody, a nie wodę do kwasu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w suchym, chłodnym
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz
sekcja 10) oraz od żywności i napojów. Trzymać z dala od zasad. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie
uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków. Nie przechowywać w
nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników w celu uniknięcia
zanieczyszczenia środowiska.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wentylacji miejscowej
wywiewnej oraz o wentylacji ogólnej, z łatwo zmywalną i kwasoodporną podłogą
pochyloną w kierunku studzienek ściekowych, ścianami pomalowanymi emalią
kwasoodporną; z wewnętrzną instalacją wodociągową i odrębną kanalizacją.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zalecane jest stosowanie oryginalnego pojemnika.
Odprowadzić zanieczyszczone powietrze tylko poprzez odpowiednie separatory lub płuczki.
Scenariusze narażeń dla zidentyfikowanych zastosowań stanowią załącznik do niniejszej
karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Kwas siarkowy frakcja torakalna
NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie)
0,05 mg/m3
NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe)
Nie określono
NDSP (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe)
Nie określono
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
na stanowisku pracy (Dz.U. tj.2017.1348).
Najwyższe Dopuszczalne Stężenia w Unii Europejskiej
Wartość graniczna –
Wartość graniczna –
8 godzinny czas pracy
Krótki czas pracy
mg/m³
mg/m³
Unia Europejska
0,05 frakcja torakalna
Francja
0,05 frakcja torakalna
3
Niemcy
0,1 wdychanie aerozoli
0,1 wdychanie aerozoli
Włochy
0,05
Hiszpania
1
3
Źródło informacji: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx

Wartości DNEL1 dla pracowników
Ostre krótkotrwałe narażenie
Długotrwałe narażenie

Droga oddechowa
Droga oddechowa

0.1 mg/m³
0.05 mg/m³

Wartości PNEC2
PNEC dla wody (woda słodka)
PNEC dla wody (woda morska)

1
2

0.0025 mg/L
0.00025 mg/L

DNEL (Derived No-Effect Level) Pochodny poziom niepowodujący zmian
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
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8,8 mg/L
0.002 mg/kg osadu suchej masy
0.002 mg/kg osadu suchej masy

8.2. Kontrola narażenia
Scenariusze narażeń dla zidentyfikowanych zastosowań stanowią załącznik do niniejszej
karty charakterystyki.
Środki ochrony zbiorowej
Techniczne środki kontroli
Jeśli podczas wykonywania czynności powstają, opary, para lub mgła, należy zastosować
miejscową wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające
utrzymać poziom narażenia pracownika na zanieczyszczenia w powietrzu poniżej
zalecanych lub ustanowionych prawem limitów.
Zainstalować wentylację wyciągową.
Zainstalować prysznice bezpieczeństwa oraz urządzenia do przemywania oczu wszędzie
tam, gdzie może zdarzyć się kontakt kwasu ze skórą lub oczami.
Środki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu
lub twarzy
Ochrona rąk

Ochrona skóry

Ochrona dróg
oddechowych

Środki higieny

Powinno się stosować zabezpieczenie oczu stosownie do zagrożeń,
zgodnie z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, aby
uniknąć narażenia na rozpryski cieczy, mgły.
Zalecane: Szczelne gogle ochronne i/lub osłona twarzy.
Jeśli ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne, przez cały okres pracy
z produktami chemicznymi pracownicy powinni nosić nieprzepuszczalne
rękawice, odporne na czynniki chemiczne. Po zanieczyszczeniu
produktem należy natychmiast zmienić rękawice, a następnie usunąć je
(zniszczyć) zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi w
ciągu 1 godziny (czas przebicia): Fluorowane gumy – FKM
Zalecane: rękawice ochronne (np. z gumy naturalnej – stężenie kwasu
poniżej 20%, z polichlorku winylu – stężenie kwasu powyżej 20%).
Środki ochrony indywidualnej dla ciała powinny być dobrane w zależności
od wykonywanych zadań i ryzyka z nimi związanego.
Zalecane: ubranie ochronne odporne na środki chemiczne. Odzież
ochronna wykonana z materiałów powlekanych (np. vitonem, kauczukiem
butylowym lub hypalonem).
Jeśli ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne należy używać
właściwie wyposażonego, oczyszczającego powietrze lub zasilanego
powietrzem aparatu (maski) do oddychania. Wybór aparatu (maski)
oddechowego powinien być dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu narażenia, niebezpieczeństwa produktu i limitów
bezpiecznej pracy.
Zalecane: filtry kombinowane, np. DIN 3181 ABEK lub samowystarczalne
aparaty oddechowe (SCBA). Maska lub półmaska połączona
z filtropochłaniaczem klasy B-P2. W razie niedoboru tlenu (stężenie
poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku przekracza 1% obj., stosować
autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
Umyć ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem
toalety, a także na koniec okresu pracy. Odpowiednie techniki powinny
być wykorzystywane do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży. Wyprać
skażoną odzież przed ponownym użyciem. Upewnić się, że umywalki,
prysznice bezpieczeństwa i urządzenia do przemywania oczu znajdują się
w pobliżu miejsca pracy.
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Kontrola narażenia środowiskowego
Środki techniczne
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzona w celu
zapewnienia ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony środowiska.
W niektórych przypadkach potrzebne będą płuczki, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne do
sprzętu technologicznego w celu ograniczenia emisji do dopuszczalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Rodzaj substancji
Wygląd/stan fizyczny
Kolor
pH
Temperatura topnienia / krzepnięcia

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 1013
hPa
Gęstość w temp. 200C
Rozkład wielkości cząstek
Prężność pary w temp. 148.5°C
Prężność pary w temp. 20°C
Współczynnik podziału
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 200C
Napięcie powierzchniowe w temp. 250C
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Palność
Właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające
Stabilność w rozpuszczalnikach
organicznych i tożsamość odpowiednich
produktów rozkładu
Stała dysocjacji
Lepkość

Substancja nieorganiczna
Lepka ciecz
Od bezbarwnego do brązowego
Silny kwas
10.4 do 10.9°C (100% kwas siarkowy)
-1.11 do 3.0°C (98% kwas siarkowy)
-13.89 do -10°C (96% kwas siarkowy)
7.56°C (83% kwas siarkowy)
290°C (100% kwas siarkowy)
310-335°C (98% kwas siarkowy)
330°C (96% kwas siarkowy)
360°C (77% kwas siarkowy)
1.8144-1.8305 kg/L (90-100% kwas siarkowy)
Nie wymagane dla cieczy
130 Pa (97% kwas siarkowy)
214 Pa (65% kwas siarkowy)
6 Pa (90% kwas siarkowy)
Nie dotyczy substancji podatnych na jonizację
Mieszalny
Nie przewiduje się aby był aktywny powierzchniowo
Nie dotyczy - substancja nieorganiczna
Nie dotyczy - substancja nieorganiczna
Niepalny
Nie przewiduje się aby posiadał właściwości wybuchowe
Nie spełnia kryterium jako utleniacz
Nie uważa się za krytyczną dla kwasu nieorganicznego
pKa= 1.92
Lepkość 22.5 cP (0.0025 PaS; 22.5 mPaS); została
przedstawiona dla 95% kwasu siarkowego przy 20 0C.

9.2. Inne informacje
Brak innych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Bardzo reaktywny z wodą i zasadami.
Działa korodująco na metale powodując wydzielenie wodoru, który może powodować
zagrożenie pożarowe.
10.2. Stabilność chemiczna
Substancja jest stabilna w
i stosowania.

normalnych

warunkach

magazynowania,

użytkowania

Kwas siarkowy (VI) 95%

Karta charakterystyki
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania, reakcje niebezpieczne
nie występują.
10.4. Warunki, których należy unikać
Wysoce reaktywny z wodą i zasadami. Należy unikać materiałów palnych, reduktorów,
silnych zasad.
Roztwór o stężeniu powyżej 60% jest silnym utleniaczem, reaguje z wieloma związkami
organicznymi i niszczy odzież.
Substancja jest silnym kwasem, reaguje gwałtownie z zasadami i jest żrąca. Substancja
higroskopijna i przez to wywołująca korozję.
Silnie reaguje z metalami nieszlachetnymi (z wyjątkiem ołowiu) wydzielając wodór.
10.5. Materiały niezgodne
Materiały, których należy unikać: silnie reaguje z metalami wytwarzając przy tym skrajnie
wybuchowe mieszaniny wodoru i powietrza. Reaktywny z zasadami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania niebezpieczne produkty rozkładu
nie powinny powstawać.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Kontakt ze
skórą
Kontakt z
oczami
Wdychanie

Połknięcie

Ból, poważne poparzenia.
Stałe lub wielokrotne narażanie na działanie rozcieńczonych roztworów
może doprowadzić do zapalenia skóry.
Natychmiastowy ból, poważne poparzenia, stałe uszkodzenie rogówki
mogące doprowadzić do ślepoty.
Mgły i opary mogą spowodować ból gardła, kaszel, skrócenie oddechu,
trudności z oddychaniem. Dłuższe przebywanie w zagrożonej atmosferze
może wywołać obrzęk płuc. Stałe lub powtarzane narażanie na działanie
mgieł i oparów kwasu siarkowego może spowodować niszczenie i
odbarwienie zębów, chroniczne podrażnienie nosa, gardła i kanalików
oskrzelowych
Może spowodować poważne poparzenie ust oraz gardła i uszkodzenie
dróg pokarmowych.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra

Działania drażniące/żrące
Działania uczulające
Toksyczność dawki
powtórzonej
Działanie mutagenne
Działanie rakotwórcze
Działanie toksyczne na
rozrodczość
3

LD503 droga pokarmowa

2140 mg/kg masy ciała – szczur
(Wistar) samiec/samica
LC504 drogi oddechowe
375 mg/m³ powietrza – szczur
(Fischer 344) samiec/samica
na skórę
żrący
na oczy
żrący
nieuczulający
NOAEC5 drogi
0.3 mg/m³ szczur (ALPK:APfSD
oddechowe: krtań
(Wistar)) samica
Toksyczność genetyczna: negatywna
Dostępne badania na zwierzętach nie popierają klasyfikacji kwasu
siarkowego dla właściwości rakotwórczych.
Toksyczność rozwojowa
19.3 mg/m³ – królik, mysz (Biały
NOAEC droga oddechowa
Nowozelandzki, CF-1)

LD50 (Median Lethal Dose) Dawka śmiertelna 50%
LC50 (Lethal concentration) Średnie stężenie śmiertelne
5
NOAEC (No Observed Adverse Effects Concentration) Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
4

Kwas siarkowy (VI) 95%

Karta charakterystyki
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium toksyczności (T).
Ocena zagrożeń dla środowiska wodnego
Krótkotrwała toksyczność ryb
Długotrwała toksyczność dla ryb
Krótkotrwała toksyczność dla
wodnych bezkręgowców
Długotrwała toksyczność dla
wodnych bezkręgowców
Algi i rośliny wodne
Organizmy osadu

Toksyczność dla
mikroorganizmów wodnych

LC50 dla słodkowodnych ryb: 16 mg/L (samogławy bluegill
(Lepomis macrochirus))
EC506/10/LC10 lub NOEC7 dla słodkowodnych ryb: 0.025 mg/L
(Jordanella floridae)
EC50/LC50 dla słodkowodnych bezkręgowców: 100 mg/L
(Daphnia magna)
EC10/LC10 or NOEC dla słodkowodnych bezkręgowców: 0.15
mg/L (muszka Dissimilis tanytarsus)
EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych alg: 100 mg/L
(Desmodesmus subspicatus)
Badania nie są proponowane jako że nie przewiduje się
znaczącego narażenia naziemnego. Kwas siarkowy szybko
dysocjuje się w środowisku do postaci wszechobecnego wodoru
i jonów siarczanowych.
EC10/LC10 lub NOEC dla wodnych mikroorganizmów: 26000 mg/L

Ocena zagrożeń dla powietrza
Kwas siarkowy ma bardzo niskie ciśnienie pary i szybko dysocjuje w atmosferze
(w kontakcie z wilgocią powietrza) do postaci jonów wodorowych i jonów siarczanowych.
W związku z tym uważa się, że nie ma zagrożenia powietrznego dla środowiska.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium trwałości (P) ani bardzo dużej trwałości (vP).
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium zdolności do biokumulacji (B) ani bardzo dużej
zdolności do biokumulacji (vB).
12.4. Mobilność w glebie
Kwas siarkowy dysocjuje łatwo do jonów wodoru i jonów siarczanowych, z których oba
są wszechobecne w środowisku oraz w glebie i nie stanowią zagrożenia dla środowiska
lądowego.
Bardzo mobilny w glebie. Mobilność wzrasta wraz z rozcieńczeniem. Przemieszczając się
w glebie może rozpuszczać składniki gleby, w szczególności składniki zawierające węglany.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium jako substancja PBT ani vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.

6
7

EC50 (Half maximal effective concentration) Stężenie efektywne 50%
NOEC (No Observed Effect Concentration) Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

Kwas siarkowy (VI) 95%

Karta charakterystyki
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zużyte pojemniki przekazać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne
zezwolenie na gospodarowanie odpadami.
W przypadku wycieku bądź rozlewu kwasu siarkowego patrz – sekcja 6 karty
charakterystyki.
Kod odpadu 060101* – kwas siarkowy i siarkawy
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. tj.2016.1987 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi. (Dz.U.tj.2016.1863 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów. (Dz.U.2014.1923).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport:
 drogą lądową,
pojazdy samochodowe - pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze,
 kolejową,
wagony - nalepka ostrzegawcza nr 8,
cysterny i wagony-cysterny - pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami

rozpoznawczymi

80
,
1830

nalepka ostrzegawcza nr 8

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Numer UN: 1830, numer rozpoznawczy zagrożenia: 80
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
KWAS SIARKOWY
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR (samochodowy): klasa 8, kod klasyfikacyjny C1, nalepka 8
RID (kolejowy): klasa 8, nalepka 8
IMDG (morski): klasa 8, kod IMDG 8230; nalepka 8
14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania II
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz sekcja 12.
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Jak dla materiałów niebezpiecznych. Patrz sekcja 11.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78
i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Kwas siarkowy (VI) 95%

Karta charakterystyki
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji
Przepisy Unii Europejskiej
 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(z późniejszymi zmianami).


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami).



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 98/2013 z dnia 15 stycznia
2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów
wybuchowych (z późniejszymi zmianami)

Przepisy krajowe


Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.tj.2015.1203 z późniejszymi zmianami).

Kwas siarkowy został wymieniony w załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania
prekursorów materiałów wybuchowych. Wszelkie podejrzane transakcje oraz ich próby,
zniknięcia i kradzieże należy zgłaszać do Krajowego Punktu Kontaktowego.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena bezpieczeństwa chemicznego została wykonana.

SEKCJA 16: Inne informacje
Zwroty H H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
Zwroty P

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Kod
kategorii

Skin Corr. 1A - Działanie żrące na skórę kategoria 1A

Kwas siarkowy (VI) 95%

Karta charakterystyki
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Szkolenia Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania
z substancją. Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą
charakterystyki.
Zmiany

Sekcja 1, 4, 5, 6, 8, 15.

Załączniki:
ES02
ES03
ES04
ES05

Wykorzystanie kwasu siarkowego jako półproduktu w produkcji nieorganicznych
i organicznych związków chemicznych, w tym nawozów
Wykorzystanie kwasu siarkowego jako procesowego środka pomocniczego,
katalizatora, środka odwadniającego, regulatora pH.
Wykorzystanie kwasu siarkowego do wydobywania i przetwarzania minerałów, rud

ES06

Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesie obróbki, oczyszczania i trawienia
powierzchni
Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesach elektrolitycznych

ES07

Wykorzystanie kwasu siarkowego do oczyszczania gazów i spalin

ES08

ES10

Wykorzystanie kwasu siarkowego w produkcji akumulatorów zawierających kwas
siarkowy
Wykorzystanie kwasu siarkowego w konserwacji akumulatorów zawierających kwas
siarkowy
Użycie kwasu siarkowego w utylizacji akumulatorów zawierających kwas siarkowy

ES11

Wykorzystanie kwasu siarkowego jako laboratoryjnego środka chemicznego

ES12

Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesach czyszczenia przemysłowego

ES13

Mieszanie, przygotowanie oraz przepakowywanie kwasu siarkowego

ES14

Stosowanie akumulatorów zawierających kwas siarkowy

ES09

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 02
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas siarkowy (VI) 95 %

ES-02/SDS-ZChP 003/10
wersja 01
Data:
sporządzenia

aktualizacji

02.11.2010

-

ES 02 – Wykorzystanie kwasu siarkowego jako półproduktu w
produkcji nieorganicznych i organicznych związków chemicznych, w
tym nawozów
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego jako półproduktu w produkcji nieorganicznych i
organicznych związków chemicznych, w tym nawozów.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU4
SU6b
SU8

Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów z papieru
Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
SU9
Produkcja chemikaliów wysokowartościowych
SU14
Produkcja metali nieszlachetnych
Kategoria Produktu (PC):
PC19
Półprodukty
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC6a
Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje
(stosowanie półproduktów)
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w

ERC 6a
Stan fizyczny: ciecz.
93 - 98%

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES02
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Środki zarządzania ryzykiem –
powietrze
Środki zarządzania ryzykiem –
woda
Środki zarządzania ryzykiem –

Kwas siarkowy (VI) 95%
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Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład
300000 t/rok. Najgorszy przypadek dla pojedynczego
zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: do 365 d / rok.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
Zastosowanie i przetwarzanie kwasu siarkowego wiąże się
z wysoką temperaturą oraz hermetycznymi systemami o
wysokiej integralności, o niewielkiej możliwości
narażenia lub jej braku. Kwas siarkowy jako półprodukt
jest wykorzystywany w procesach ciągłych lub
okresowych. Procesy są zazwyczaj prowadzone w
instalacjach
zewnętrznych.
Zastosowanie
kwasu
siarkowego
jako
półproduktu
w
produkcji
nieorganicznych i organicznych związków chemicznych, w
tym między innymi w produkcji nawozów, obejmuje
także produkcję:
olejów wykorzystywanych do lipolizy, siarczanów,
nawozów azotowych, granulowania złożonych nawozów,
kwasu fosforowego (proces mokry), dwutlenku tytanu
(proces
siarczanowy),
kwasu
fluorowodorowego,
oczyszczonych związków chemicznych i specjalistycznych
związków chemicznych. Oprócz tych zastosowań,
scenariusz narażenia dla półproduktu obejmuje także
wykorzystanie
reaktywne
w
uzdatnianiu
wody,
zastosowanie
jako
środka
granulacyjnego
oraz
wykorzystanie jako środka garbującego.
kwas siarkowy jest zużywany w chemicznej syntezie
wytwarzania siarczanów.
Stosowanie kwasu siarkowego wymaga specjalnego
wyposażenia i kontrolowanych systemów o niewielkiej
możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie gazy
uwalniane z pojemników są wyprowadzane rurociągiem
do przetworzenia, tj. są usuwane i przemywane i/lub
filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko. Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d).
Uwalnianie do powietrza 94,9 kg/dzień - Na podstawie
emisji zmierzonych dla najgorszego przypadku przy
zastosowaniu jako półprodukt.
Woda słodka (po oczyszczalni) 0 kg/d - Przy założeniu
wydajnej neutralizacji.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES02
gleba
Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Środki organizacyjne podjęte,
aby zapobiec/ograniczyć
uwolnienie
Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków

Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas siarkowy (VI) 95%
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kg/d - Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby
dla tej ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz
brak rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-)kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 10000 mg/L
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L - Całkowite
usunięcie ze względu na proces neutralizacji.
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Osad z oczyszczalni jest wysłany na składowisko.

Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

93-98%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
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gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa, jeśli jest wymagana
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.
Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie i
dokonywać ich codziennego czyszczenia.
Wymagane są zachowanie ostrożności i dobra praktyka
pracy.
W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia
(lokalna wentylacja - jeżeli wymagana, zamknięte i
kontrolowane procesy, wydzielona sterownia). Jednakże
w celu minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 03 – Wykorzystanie kwasu siarkowego jako procesowego środka
pomocniczego, katalizatora, środka odwadniającego, regulatora pH.
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego jako procesowego środka pomocniczego, katalizatora,
środka odwadniającego, regulatora pH.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU4
SU5
SU6b
SU8

Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja wyrobów włókienniczych, skór, futer
Produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów z papieru
Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
SU9
Produkcja chemikaliów wysokowartościowych
SU11
Produkcja wyrobów z gumy
SU23
Elektryczność, para, gaz, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Kategoria Produktu (PC):
PC20
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających,
zobojętniaczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC13
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC6b
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy
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2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Środki zarządzania ryzykiem –
powietrze
Środki zarządzania ryzykiem –

ERC 6b
Stan fizyczny: ciecz.
93-98%
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład
100000 t/rok. Zakład w najgorszym przypadku.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
zastosowaniem.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
Zastosowanie i przetwarzanie kwasu siarkowego wiąże się
z wysoką temperaturą oraz hermetycznymi systemami o
wysokiej integralności, o niewielkiej możliwości
narażenia lub jej braku. Wykorzystanie kwasu siarkowego
jako pomocniczego środka procesowego, katalizatora,
środka odwadniającego lub regulatora pH ma miejsce w
procesach ciągłych/okresowych. Instalacje są zazwyczaj
ulokowane na zewnątrz budynków.
Kwas siarkowy jest wykorzystywany w przemysłowej
produkcji organicznych związków chemicznych oraz
oczyszczonych związków chemicznych. Procesy te
obejmują zastosowanie kwasu siarkowego w dużych
ilościach jako środka pomocniczego, katalizatora lub
środka odwadniającego w chemicznym procesie produkcji
klejów, materiałów wybuchowych, kwasów, soli
organicznych, barwników i pigmentów, biopaliw, środków
farmaceutycznych oraz w alkilowaniu związków
alifatycznych.
Kwas siarkowy można również
wykorzystać do regulacji pH w strumieniach wody oraz
jako środek pomocniczy w przemyśle skórzanym i
tekstylnym.
Stosowanie kwasu siarkowego wymaga specjalnego
wyposażenia i kontrolowanych systemów o niewielkiej
możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie gazy
uwalniane z pojemników są wyprowadzane rurociągiem
do przetworzenia, tj. są usuwane i przemywane i/lub
filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko. Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d).
Uwalnianie do powietrza 333 kg/dzień.
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu skutecznej
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neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
Gleba (tylko bezpośrednio)
Gleba dla celów rolniczych 0 kg/d - Przewiduje się brak
bezpośredniej straty do gleby dla tej ERC (Kategorii
uwolnienia do środowiska) oraz brak rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-)kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 8330 mg/L
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L - Ustalone jako 0 z
uwagi na całkowite usuniecie w procesie neutralizacji.
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Osad z oczyszczalni jest wysłany na składowisko.

Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

93-98%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r.
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
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Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa, jeśli jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.
Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie i
dokonywać ich codziennego czyszczenia.
Wymagane są zachowanie ostrożności i dobra praktyka
pracy.
W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia
(lokalna wentylacja - jeżeli wymagana, zamknięte i
kontrolowane procesy, wydzielona sterownia). Jednakże
w celu minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 04 – Wykorzystanie kwasu siarkowego do wydobywania i
przetwarzania minerałów, rud
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego do wydobywania i przetwarzania minerałów, rud.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU2a
Górnictwo i wydobywanie (wyłączając górnictwo morskie)
SU14
Produkcja metali nieszlachetnych
Kategoria Produktu (PC):
PC20
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających,
zobojętniaczy
PC40
Środki do ekstrakcji
Kategorie procesu (PROC):
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC4
Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i
produktach, które nie staną się częścią wyrobu
ERC6b
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki

ERC 4, 6b.
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 93-98 % może być do
pewnego
stopnia
rozcieńczony
dla
określonych
zastosowań oraz do formulacji roztworu.
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład: 438
ton/rok
Zakład w najgorszym przypadku.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
zastosowaniem
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
Wykorzystanie kwasu siarkowego w wydobyciu i
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Środki zarządzania ryzykiem –
gleba

Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Kwas siarkowy (VI) 95%
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przetwarzaniu minerałów i rud często obejmuje
specjalistyczne procesy, systemy i sprzęt. Zastosowanie
to obejmuje wypłukiwanie, rozpuszczanie i wzbogacanie
rud zawierających cynk, miedź, nikiel i uran. Usuwanie
metali z piasku i gliny oraz wypłukiwanie limonitu tytanu
są również zawarte w tym zastosowaniu. Procesy są
wysoce wyspecjalizowane a w trakcie przygotowywania
roztworu są w pełni uszczelnione w celu ograniczenia
emisji i narażenia środowiska. Ponadto, na ogół stosuje
się strategie wiązania ścieków obejmujące zastosowanie
płuczek i wyspecjalizowanych obiektów oczyszczania.
Praca z kwasem siarkowym wymaga specjalnego
wyposażenia i systemów o wysokim stopniu kontroli, o
niewielkiej możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie
gazy wypierane z kontenerów są wyprowadzane
rurociągiem do przetworzenia, tj. są usuwane i
przemywane i/lub filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko .Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 200 m3/d).
ERC 6b
Uwalnianie do powietrza 1.2 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę dni emisji.
ERC 4
Uwalnianie do powietrza 1.140 kg/d - Nie ma
konieczności uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę
dni emisji.
ERC 6b
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu skutecznej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
ERC 4
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu skutecznej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
ERC 6b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d - Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby
dla tej ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz
brak rozlewania osadu.
ERC 4
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d.
Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
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Środki organizacyjne podjęte,
aby zapobiec/ograniczyć
uwolnienie
Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków

Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas siarkowy (VI) 95%
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właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
2+
siarczanowy (SO4 )kation hydroniowy (H3O )
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczeniem ERC6b: 36,5mg/L - ERC6b
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH 7.
ERC6b Lokalna woda słodka 0mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Ścieki przed oczyszczaniem ERC4: 730mg/L
ERC4 Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH.
ERC4 Lokalna
woda
słodka
0mg/L.
10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Osad z oczyszczalni jest wysłany na składowisko.

Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 2, 3, 4.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Stężenie substancji w produkcie: 93-98 % może być do
pewnego
stopnia
rozcieńczony
dla
określonych
zastosowań oraz do formulacji roztworu.
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r.
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
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Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
kontroli rozpraszania ze
źródła w kierunku pracownika

Środki organizacyjne, podjęte
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narażenia
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą, higieną i
oceną zdrowia
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Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa, jeśli jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia
(lokalna wentylacja - jeżeli wymagana, zamknięte i
kontrolowane procesy, wydzielona sterownia). Jednakże
w celu minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 05 – Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesie obróbki,
oczyszczania i trawienia powierzchni
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesie obróbki, oczyszczania i trawienia powierzchni.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU2a
SU14
SU15
SU16

Górnictwo i wydobywanie (wyłączając górnictwo morskie)
Produkcja metali nieszlachetnych
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja
urządzeń elektrycznych
Kategoria Produktu (PC):
PC14
Produkty do obróbki powierzchni metalowych, w tym produkty do
galwanizacji i powlekania elektrolitycznego
PC15
Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC13
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC6b
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule

ERC 6b
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 93-98 %. Kwas
zagęszczony. Nieco rozcieńczone stężenia także mogą
być stosowane.
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Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Środki zarządzania ryzykiem –
powietrze
Środki zarządzania ryzykiem –
woda
Środki zarządzania ryzykiem –
gleba

Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Kwas siarkowy (VI) 95%
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Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład 10000
t/rok. Zakład w najgorszym przypadku.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
zastosowanie.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
Wykorzystanie kwasu siarkowego do metalurgicznej
obróbki powierzchniowej i jako środek trawienia
obejmuje specjalistyczne procesy wykorzystywane do
trawienia powierzchni produkowanych metali i usunięcia
utlenienia oraz zanieczyszczenia powierzchni .Kwas
siarkowy jest wykorzystywany w tym zakresie do
wytrawiania powierzchni metalicznych przed elektrolizą
w celu usunięcia zanieczyszczeń, zabarwień, rdzy lub
innych zanieczyszczeń nieorganicznych. Stosowana ciecz
wytrawiająca jest zazwyczaj neutralizowana i nie ma
żadnego
zastosowania
konsumenckiego.
Procesy
wykorzystujące
kwas
siarkowy
do
oczyszczania
powierzchni metalurgicznych są wysoce specjalistyczne
oraz są kontrolowane w celu ograniczenia emisji i
narażenia środowiskowego. Na ogół, proces obróbki jest
ciągłym.
Praca z kwasem siarkowym wymaga specjalnego
wyposażenia i systemów o wysokim stopniu kontroli, o
niewielkiej możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie
gazy wypierane z kontenerów są wyprowadzane
rurociągiem do przetworzenia, tj. są usuwane i
przemywane i/lub filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko. Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Uwalnianie do powietrza 27.4 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę dni emisji.
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
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stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-)kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 833mg/L.
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L - z uwagi na
zakładowe oczyszczanie i usuwanie.
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu. Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Osad z oczyszczalni jest wysłany na składowisko.

Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 13.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Stężenie substancji w produkcie 93-98 %. Kwas
zagęszczony. Nieco rozcieńczone stężenia także mogą
być stosowane.
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r.
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
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Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa, jeśli jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia
(lokalna wentylacja - jeżeli wymagana, zamknięte i
kontrolowane procesy, wydzielona sterownia). Jednakże
w celu minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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siarkowego

w

procesach

1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesach elektrolitycznych.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU14

Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU15
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
SU17
Produkcja ogólna, np. maszyn, urządzeń, pojazdów, innych urządzeń
transportowych
Kategoria Produktu (PC):
PC14
Produkty do obróbki powierzchni metalowych, w tym produkty do
galwanizacji i powlekania elektrolitycznego
PC20
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających,
zobojętniaczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC13
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC5
Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy
lub na nią
ERC6b
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania

ERC 5, 6b.
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 93-98 %. Stężenie to
służy do przygotowania rozcieńczonego roztworu
elektrolitu.
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład: 2306
ton/rok. Zakład w najgorszym przypadku.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
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zastosowaniem.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
W przypadku ES06, procesy wykorzystujące kwas
siarkowy w procesach elektrolitycznych są wysoce
wyspecjalizowane
i
wykorzystują
specjalistyczne
zbiorniki, komory i procesy. Procesy wykorzystujące kwas
siarkowy jako czynnik elektrolityczny są wysoce
specjalistyczne oraz są kontrolowane w celu ograniczenia
emisji
i
narażenia
środowiskowego.
Procesy
elektrolityczne przeprowadzane są w specjalnie
skonstruowanym
zbiorniku,
zawierającym
kąpiel
roztworu kwasu siarkowego. Po obu stronach kąpieli
kwasowej zlokalizowane są dwa bieguny elektryczne,
które przekazują prąd poprzez elektrolit w celu realizacji
elektrolizy.
Praca z kwasem siarkowym wymaga specjalnego
wyposażenia i systemów o wysokim stopniu kontroli, o
niewielkiej możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie
gazy wypierane z kontenerów są wyprowadzane
rurociągiem do przetworzenia, tj. są usuwane i
przemywane i/lub filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko .Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
ERC 6b
Uwalnianie do powietrza 6,32 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę dni emisji.
ERC 5
Uwalnianie do powietrza 3,160 kg/d - Nie ma
konieczności uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę
dni emisji.
ERC 6b
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
ERC 5
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
ERC 6b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
ERC 5
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d -
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Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-) kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczeniem ERC6b: 577mg/L - ERC6b
Ścieki (ścieki oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH 7.
ERC6b Lokalna woda słodka 0mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Ścieki przed oczyszczaniem ERC5: 5.77mg/L
ERC5Ścieki (ścieki oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH.
ERC5 Lokalna
woda
słodka
0mg/L.
10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Z uwagi na to, że kwas siarkowy działa głównie jako
elektrolit, może być wykorzystany kilka razy, nim
zostanie uznany za zużyty i przesłany do systemu
odpadów. Ponadto, w celu obniżenia emisji do
środowiska, wykorzystywane są strategie pozyskania
odpadów,
w
tym
wykorzystania
skruberów
i
dedykowanych obiektów oczyszczających ścieki. Cały
osad jest zbierany i spalany lub wysłany na składowisko.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 8b, 9, 13.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania

Stężenie substancji w produkcie: 93-98 %. Stężenie to
służy do przygotowania rozcieńczonego roztworu
elektrolitu.
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r.
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Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy .
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Ze względu na charakter procesu podczas elektrolizy (w
tym korozyjny charakter kwasu oraz prądy elektryczne),
wszystkie zbiorniki, komory obudowy i rury są ściśle
kontrolowanie zamontowanym wywiewem miejscowym.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach (zamknięte i kontrolowane
procesy) brak potencjalnego narażenia. Jednakże w celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 07 – Wykorzystanie kwasu siarkowego do oczyszczania gazów i
spalin
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego do oczyszczania gazów i spalin.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU8

Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
Kategoria Produktu (PC):
PC20
Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających,
zobojętniaczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC7
Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

ERC 7
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 93-98 %
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład 30000
t/rok.
Najgorszy przypadek dla pojedynczego zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
zastosowaniem.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES07 obejmuje wykorzystanie zagęszczonego kwasu
siarkowego jako środka do oczyszczania gazu. Obejmuje
to oczyszczanie gazów i spalin. Głównym zastosowaniem
tego jest oczyszczanie gazu z pieców koksowych oraz
oczyszczanie
i
suszenie
gazów
przemysłowych
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wygenerowanych przy wytwarzaniu innych substancji.
Procesy te są wysoce specjalistyczne oraz są
kontrolowane w celu ograniczenia emisji i narażenia
środowiska. Ponadto, stosuje się strategie wiązania
ścieków
obejmujące
zastosowanie
płuczek
i
wyspecjalizowanych obiektów oczyszczania.
Praca z kwasem siarkowym wymaga specjalnego
wyposażenia i systemów o wysokim stopniu kontroli, o
niewielkiej możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie
gazy wypierane z kontenerów są wyprowadzane
rurociągiem do przetworzenia, tj. są usuwane i
przemywane i/lub filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko .Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d).
Uwalnianie do powietrza 5000 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu, uściślono tylko liczbę dni emisji.
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Dla tego ERC, żadne bezpośrednie straty dla gleby nie są
przewidywane, a osad nie zostaje uwolniony lub
rozprzestrzeniany na glebach.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-)kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 2500mg/L
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L - Z uwagi na
zakładowe oczyszczanie i usuwanie.
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES07

Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia

Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas siarkowy (VI) 95%

Strona 3 z 4

do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Odpady płynne są poddawane obróbce (neutralizacja do
neutralnego pH) przed emisją, w celu usunięcia
wszelkiego kwasu siarkowego ze ścieków, a osad z
oczyszczalni ścieków jest wysyłany do spalania lub na
składowisko i nie jest wykorzystywany do celów
rolniczych. Zapobiega to wszelkim zanieczyszczeniom
gleby poprzez rozlewania osadu.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 8b.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

Stężenie substancji w produkcie: 93-98 %
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
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zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach (zamknięte i kontrolowane
procesy) brak potencjalnego narażenia. Jednakże w celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 08 – Wykorzystanie kwasu siarkowego w produkcji akumulatorów
zawierających kwas siarkowy
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego w produkcji akumulatorów zawierających kwas siarkowy.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
Kategoria Produktu (PC):
PC0
Inne: Kod UCN E10100 (Elektrolity)
Kategorie procesu (PROC):
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC2
Formulacja preparatów
ERC5
Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy
lub na nią
Kategoria wyrobów (AC):
AC3
Baterie i akumulatory elektryczne

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

ERC 2, 5.
Stan fizyczny: ciecz.
Rozcieńczony do 25-40%w roztworze elektrolitu.
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład 2500
t/rok.
Najgorszy przypadek dla pojedynczego zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES08 zajmuje się zastosowaniem kwasu siarkowego w
produkcji akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Kwas
siarkowy jest w szczególności wykorzystywany do
produkcji ciekłych elektrolitów dla akumulatorów.
Procesy stosowane w produkcji akumulatorów są wysoce
specjalistyczne oraz są kontrolowane w celu ograniczenia
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emisji i narażenia środowiskowego. Ponadto, na ogół
stosuje się strategie wiązania ścieków obejmujące
zastosowanie płuczek i wyspecjalizowanych obiektów
oczyszczania.
Praca z kwasem siarkowym wymaga specjalnego
wyposażenia i systemów o wysokim stopniu kontroli, o
niewielkiej możliwości narażenia lub jej braku. Wszelkie
gazy wypierane z kontenerów są wyprowadzane
rurociągiem do przetworzenia, tj. są usuwane i
przemywane i/lub filtrowane.
Gazy odlotowe mogą być oczyszczane w skruberach a
emisje można mierzyć i kontrolować zgodnie z lokalnymi
aktami prawnymi. Skrubery zazwyczaj umożliwiają
usunięcie >99% tlenków siarki. Proces neutralizacji
ścieków jest niezwykle wydajny, osiągając niemal
całkowitą neutralizację. Miejscowe alarmy pH mają
zapewnić prawidłową neutralizację.
Cały osad jest zbierany i spalany lub wysłany na
składowisko .Współczynnik rozcieńczenia - 10 (przy
przepustowości oczyszczalni ścieków 2000 m3/d).
ERC 2
Uwalnianie do powietrza 625 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu w celu wykazania bezpiecznego
użytkowania. Przedstawione są wartości 1-go Rzędu.
ERC 5
Uwalnianie do powietrza 12500 kg/d - Nie ma
konieczności uściślania 1-go Rzędu w celu wykazania
bezpiecznego użytkowania. Przedstawione są wartości 1go Rzędu.
ERC 2
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
ERC 5
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i i oczyszczania wstępnego.
ERC 2
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
ERC 5
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
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siarczanowy (SO42-)kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczeniem ERC2: 250Mg/L
ERC2 Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH 7.
ERC2 Lokalna
woda
słodka
0mg/L.
10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające
Ścieki przed oczyszczaniem ERC5: 6250Mg/L
ERC5Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH.
ERC5 Lokalna
woda
słodka
0mg/L.
10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu .Ścieki zazwyczaj są oczyszczane w
oczyszczalni zakładowej, neutralizowane przed dojściem
do biologicznej części oczyszczalni lub oczyszczane na
miejscu poprzez neutralizację chemiczną przed
uwolnieniem do miejskiej STP (oczyszczalni ścieków) lub
do środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Odpady płynne są poddawane obróbce (neutralizacja do
neutralnego pH) przed emisją, w celu usunięcia
wszelkiego kwasu siarkowego ze ścieków, a osad z
oczyszczalni ścieków jest wysyłany do spalania lub na
składowisko i nie jest wykorzystywany do celów
rolniczych. Zapobiega to wszelkim zanieczyszczeniom
gleby poprzez rozlewania osadu. Oczyszczanie ścieków z
reguły przeprowadza się poprzez neutralizację, po której
następuje flokulacja lub dekantacja.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 2, 3, 4, 9.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Rozcieńczony do 25-40%w roztworze elektrolitu.
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
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Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy i zamknięty charakter procesu
produkcyjnego.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach (zamknięte i kontrolowane
procesy) brak potencjalnego narażenia. Jednakże w celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 09 – Wykorzystanie kwasu siarkowego
akumulatorów zawierających kwas siarkowy

w

konserwacji

1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego w konserwacji akumulatorów zawierających kwas
siarkowy.
Sektor zastosowania (SU):
SU22
Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, usługi, rzemiosło)
Kategoria Produktu (PC):
PC0
Inne: Kod UCN E10100 (Elektrolity)
Kategorie procesu (PROC):
PROC19
Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie
środków ochrony osobistej
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC8b
Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
reagujących w systemach otwartych
ERC9b
Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w
systemach zamkniętych
Kategoria wyrobów (AC):
AC3
Baterie i akumulatory elektryczne

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

ERC 8b, 9b.
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 25-40%
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład 2500
t/rok .
Najgorszy przypadek dla pojedynczego zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES09 obejmuje wykorzystania kwasu siarkowego w
konserwacji akumulatora. Mając na względzie, że
akumulatory są uszczelnionymi artykułami, oraz że kwas
siarkowego związany z ich konserwacją nie jest
przeznaczony do bezpośredniego uwolnienia, narażenie
na oraz emisje z kwasu siarkowego w tych procesach
powinny być minimalne. Jedyne narażenie wynikające z
konserwacji akumulatorów ołowiowo-kwasowych pojawia
się podczas dolewania do roztworu elektrolitu świeżej
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wody lub jego zastępowaniu świeżą, dejonizowaną wodą.
Podczas
rutynowych
czynności
konserwacyjnych
akumulatora, oczekuje się, że jeśli takie czynności będą
wykonywane, zostaną zapewnione dostateczne środki
kontroli ilości emisji i narażenia, w celu ochrony osób
przeprowadzających konserwację i środowiska.
Zakłady zajmujące się konserwacją akumulatorów
stosujących kwas siarkowy są na ogół umieszczone na
zewnątrz. Wszelkie gazy wypierane z kontenerów są
wyprowadzane rurociągiem do przetworzenia, tj. są
usuwane i przemywane i/lub filtrowane.
W celu obniżenia poziomu narażenia ochrony środowiska
może być również wykorzystywane strumieniowe
oczyszczanie odpadów, niemniej jednak dla tego
szerokiego, rozproszonego użycia, poszczególne środki
zarządzania ryzykiem nie muszą wykazywać użytkowania
uwzględniającego
ochronę
środowiska.
Szybkość
uwalniania ścieków (oczyszczalni ścieków) 2000 m3/d.
ERC 8b
Uwalnianie do powietrza 0.686 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC 9b
Uwalnianie do powietrza 34,2 kg/d - Przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC9b.
ERC 8b
Woda słodka (po STP) 13,7 kg/d - Przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC 9b
Woda słodka (po STP) 34,2 kg/d - Przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC 8b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
ERC 9b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-) kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia
Ścieki przed oczyszczeniem ERC8b: 6,86mg/L
ERC8b Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0.0779mg/L
ERC8b Miejscowa woda słodka 0.0078mg/L. 10-krotne
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rozcieńczenie przez wody odbierające.
Ścieki przed oczyszczeniem ERC9b: 17.1mg/L
ERC9b Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0,195mg/L
ERC9b Miejscowa woda słodka 0.0195mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Kwas siarkowy jest stosowany w konserwacji i utylizacji
akumulatorów na dużą skalę, na ogół w większych
zakładach
chemicznych,
które
posiadają
wyspecjalizowane
obiekty
uzdatniania
ścieków,
obejmujące
zarówno
możliwość
oczyszczania
chemicznego jak i biologicznego, zajmujące się wieloma
substancjami chemicznymi. W takim przypadku wszelkie
emisje do ścieków będą prawie od razu hydrolizowane,
jeszcze zanim dotrą do STP. Przepustowość oczyszczalni
ścieków 2000 m3/d.
Konserwacja akumulatorów jest na ogół przeprowadzana
przez
wyszkolonych
techników
w
obiektach
zapewniających wystawienie na działanie i odpowiednie
procedury oczyszczania odpadów.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 19
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Stężenie substancji w produkcie: 25-40%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz)
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
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mające wpływ na narażenie
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stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Załadowywanie i rozładowywanie zbiorników kwasu
siarkowego do stosowania w konserwacji akumulatorów
odbywa się na ogół na powietrzu. Pracownicy noszą
odzież ochronną (elementy ochrony oczu/twarzy, kask,
rękawice i buty chroniące przed kwasem oraz ogólne
ochronne).
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach (kontrolowane procesy) brak
potencjalnego
narażenia.
Jednakże
w
celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 10 – Użycie kwasu siarkowego w utylizacji akumulatorów
zawierających kwas siarkowy
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Użycie kwasu siarkowego w utylizacji akumulatorów zawierających kwas siarkowy.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
Kategoria Produktu (PC):
PC0
Inne: Kod UCN E10100 (Elektrolity)
Kategorie procesu (PROC):
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC4
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której
powstaje możliwość narażenia
PROC5
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC1
Produkcja substancji
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

ERC 1
Stan fizyczny: ciecz.
Stężenie substancji w produkcie: 25-40%
1.5 kg/akumulator
Dni emisji 365 d/rok. Szacowana liczba dni emisji, w
oparciu o zastosowanie ciągłe.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES10 obejmuje gospodarkę elektrolitem z kwasu
siarkowego (25 – 40%) w utylizacji akumulatorów. Mając
na względzie, że akumulatory ołowiowo-kwasowe są
artykułami o szczelnej konstrukcji oraz że kwas siarkowy
wykorzystywany w ich utylizacji nie jest przeznaczony do
bezpośredniego uwolnienia, kontakt z kwasem siarkowym
oraz jego emisje w tych procesach powinny być
minimalne.
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Proces utylizacji akumulatorów ma na celu odzyskanie
ołowiu z płytek akumulatora oraz usunięcie kwasu
siarkowego z roztworu elektrolitu. Akumulatory są
miażdżone mechanicznie przy użyciu, na przykład, prasy
hydraulicznej, natomiast elektrolit jest odprowadzany
oraz gromadzony.
Jakikolwiek gaz wypierany z zbiorników akumulatora
podczas
procesu
utylizacji
jest
wyprowadzony
rurociągiem celem oczyszczenia tzn. usunięcia oraz
przemycia oraz/lub przefiltrowania (w celu odzysku).
Chemiczne oczyszczanie wstępne lub STP na miejscu.
Odebrany kwas może również być zbierany i ponownie
użyty, a zatem nie kierowany do odpadów. Ścieki są
zazwyczaj poddawane oczyszczaniu w zakładzie
wykorzystując chemiczne i/lub biologiczne metody przed
uwolnieniem do miejskich oczyszczalni ścieków lub
środowiska.
Uwalnianie do powietrza 34,2 kg/d - Nie ma konieczności
uściślania 1-go Rzędu w celu wykazania bezpiecznego
użytkowania. Przedstawione są wartości 1-go Rzędu.
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji i oczyszczania wstępnego.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-) kation hydroniowy (H3O+) Szacowane
stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 17,1Mg/L
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L - W oparciu o
neutralizację do około pH 7.
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Ścieki są zazwyczaj poddawane oczyszczaniu w zakładzie
wykorzystując chemiczne i/lub biologiczne metody przed
uwolnieniem do miejskich oczyszczalni ścieków lub
środowiska. Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000
m3/d.
Odpady płynne są poddawane obróbce (neutralizacja do
neutralnego pH) przed emisją, w celu usunięcia
wszelkiego kwasu siarkowego ze ścieków, a osad z
oczyszczalni ścieków jest wysyłany do spalania lub na
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składowisko i nie jest wykorzystywany do celów
rolniczych. Zapobiega to wszelkim zanieczyszczeniom
gleby poprzez rozlewania osadu.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 2, 4, 5, 8a.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
kontroli rozpraszania ze
źródła w kierunku pracownika

Stężenie substancji w produkcie: 25-40%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
8 h/d, 220 d/r
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz)
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Załadowywanie i rozładowywanie zbiorników kwasu
siarkowego do stosowania w konserwacji baterii jest z
reguły wykonywane na wolnym powietrzu. Pracownicy
noszą odzież ochronną (elementy ochrony oczu/twarzy,
kask, rękawice i buty chroniące przed kwasem oraz
ogólne ochronne).
Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
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braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Wymagana hermetyczność plus dobre praktyki pracy,
instrukcje stanowiskowe.

W normalnych warunkach (kontrolowane procesy) brak
potencjalnego
narażenia.
Jednakże
w
celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 11 – Wykorzystanie kwasu siarkowego jako laboratoryjnego
środka chemicznego
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego jako laboratoryjnego środka chemicznego.
Sektor zastosowania (SU):
SU22
Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, usługi, rzemiosło)
Kategoria Produktu (PC):
PC21
Chemikalia laboratoryjne
Kategorie procesu (PROC):
PROC15
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC8a
Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8b
Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
reagujących w systemach otwartych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania

Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska
Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec

ERC 8a, 8b.
Stan fizyczny: ciecz.
93-98%
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład: 5000
t/r.
Najgorszy przypadek dla pojedynczego zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o ciągłe
stosowanie w co najmniej jednym miejscu w przeliczeniu
na dzień w każdym poszczególnym rejonie. Szerokie,
rozproszone zastosowanie.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES11 obejmuje wykorzystanie kwasu siarkowego jako
laboratoryjnego
środka
chemicznego.
Niniejsze
zastosowanie odbywa się na niedużą skalę, obejmuje
wykorzystanie w buforach, w odczynnikach białka i
odczynnikach zakwaszenia.
Przewiduje się, że w przypadku wykonywania takich
operacji, w celu ochrony osób wykonujących pracę
laboratoryjną oraz środowiska, należałoby zastosować
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odpowiednie środki kontroli poziomu emisji. Z uwagi na
to, że wykorzystanie kwasu siarkowego w laboratorium
zachodzi w znacznej liczbie obiektów na stosunkowo
niewielką skalę, uznaje się, że to wykorzystywanie jest
powszechne. Z uwagi na to, że wykorzystanie kwasu w
nauce laboratoryjnej jest bardzo zróżnicowane,
laboratoria mogą stosować wiele rozcieńczeń kwasu
siarkowego.
W warunkach laboratoryjnych kwasy odpadowe są
zazwyczaj ujmowane oraz usuwane pod kontrolą.

ERC8a
Uwalnianie do powietrza 1.370 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8a.
ERC8b
Uwalnianie do powietrza 1,37 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC8a
Woda słodka (po STP) 1.370 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8a.
ERC8b
Woda słodka (po STP) 27.4 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC8a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
ERC8b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby dla tej
ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz brak
rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-) kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczeniem ERC8a: 685mg/L
ERC8a Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 7,79mg/L
ERC8a Miejscowa woda słodka 0.779mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Ścieki przed oczyszczeniem ERC8b: 13.7mg/L
ERC8b Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0.156mg/L
ERC8b Miejscowa woda słodka 0.0156mg/L. 10-krotne
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Środki organizacyjne podjęte,
aby zapobiec/ograniczyć
uwolnienie
Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków
Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów
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rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Miejski lub innego rodzaju zakład oczyszczania ścieków.
Tempo utylizacji odpadów pościekowych (zakład
oczyszczania ścieków 2000 m3/dzień).
Strumieniowe oczyszczanie odpadów może być również
wykorzystywane w celu obniżenia narażenia środowiska,
niemniej jednak dla tego szerokiego, rozproszonego
użycia, poszczególne środki zarządzania ryzykiem nie
muszą
wykazywać
bezpiecznego
użytkowania
środowiskowego dla laboratoriów.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 15
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

93-98%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
240 min. narażenia/dzień; 240 min brak narażenia/dzień
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Zastosowanie byłoby ogólnie na mniejszą skalę oraz
można by się spodziewać, że byłoby wysoce szczelne.
Pracownicy zajmujący się obsługą i przenoszeniem
materiałów są przeszkoleni w zakresie procedur, ponadto

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES11

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
kontroli rozpraszania ze
źródła w kierunku pracownika
Środki organizacyjne, podjęte
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narażenia
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą, higieną i
oceną zdrowia

Kwas siarkowy (VI) 95%
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przewiduje się zastosowanie sprzętu ochronnego w
postępowaniu w przypadku najgorszego scenariusza, w
celu zminimalizowania narażenia i ryzyka.
Należy zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny
charakter kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest
uznawane za istotne dla charakterystyki ryzyka,
ponieważ należy mu zapobiegać we wszystkich
przypadkach.
Chemicy oraz pracownicy laboratoryjni, pracujący z
kwasem siarkowym w ciągu całego dnia, pracowaliby
zazwyczaj pod okapami spalinowymi/dymowymi (LEV).
Szkolenie, monitorowanie/raportowanie oraz systemy
kontroli.
Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie i
dokonywać ich codziennego czyszczenia.
Wymagane ograniczenie plus dobra praktyka pracy.
W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia.
Jednakże w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się
stosowanie środków ochrony osobistej. Patrz sekcja 8
karty charakterystyki.

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 12
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas siarkowy (VI) 95 %
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ES 12 – Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesach czyszczenia
przemysłowego.
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Wykorzystanie kwasu siarkowego w procesach czyszczenia przemysłowego.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
Kategoria Produktu (PC):
PC35
Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Kategorie procesu (PROC):
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC5
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC10
Nakładanie pędzlem lub wałkiem
PROC13
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC8a
Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8b
Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji
reagujących w systemach otwartych
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu

ERC 8a, 8b.
Stan fizyczny: ciecz.
10%
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład: 5000
t/r. Najgorszy przypadek dla pojedynczego zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład: 365 d / rok.
Szacowana liczba dni emisji, w oparciu o szerokie,
rozproszone zastosowanie.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES12
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby
Środki zarządzania ryzykiem –
powietrze

Środki zarządzania ryzykiem –
woda

Środki zarządzania ryzykiem –
gleba

Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Kwas siarkowy (VI) 95%
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emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES12 obejmuje wykorzystanie kwasu siarkowego jako
część składową lub surowiec w wysoce wydajnych
przemysłowych środkach czyszczących. To wykorzystanie
nie jest regularne oraz zazwyczaj może mieć miejsce w
przypadkach ciężkiego skażenia przemysłowego. Kwas
siarkowy obecny w środku czyszczącym ma na ogół dość
niskie stężenia i z pewnością jest o wiele mniej
zagęszczony niż w większości przemysłowych scenariuszy
narażenia.
Czyszczenie kwasem siarkowym nie odbywa się
regularnie, a czas trwania narażenia jest krótki.
Wykorzystane ilości różnią się w zależności od wymogów
oraz poszczególnych obiektów, ale zazwyczaj są o wiele
mniejsze niż ilości wykorzystywane w procesach
przemysłowych.
Wykorzystanie kwasu wiążę się z emisją do STP, gdzie
nastąpi jego sprawne usunięcie. Ze względu na wiele
drobnych źródeł punktowych, skala emisji jest szeroka.

ERC8a
Uwalnianie do powietrza 1.370 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8a.
ERC8b
Uwalnianie do powietrza 1,370 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC8a
Woda słodka (po STP) 1.370 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8a.
ERC8b
Woda słodka (po STP) 27.4 kg/d - przy zastosowaniu
danych tonażu i wartości domyślnych dla ERC8b.
ERC8a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d - Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby
dla tej ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz
brak rozlewania osadu.
ERC8b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d - Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby
dla tej ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz
brak rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
2+
siarczanowy (SO4 ) kation hydroniowy (H3O )
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczeniem ERC8a 685 mg/L
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Środki organizacyjne podjęte,
aby zapobiec/ograniczyć
uwolnienie
Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków

Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów
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ERC8a Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 7,79 mg/L
ERC8a Miejscowa woda słodka 0.779 mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Ścieki przed oczyszczeniem ERC8b 13.7 mg/L
ERC8b Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0.156 mg/L
ERC8b Miejscowa woda słodka 0.0156 mg/L. 10-krotne
rozcieńczenie przez wody odbierające.
Brak danych
Kwas siarkowy stosowany jest jako środek chemiczny na
szeroką skalę. Zakłady posiadają na ogół odpowiednie
obiekty przeznaczone do oczyszczania ścieków, z
udziałem neutralizacji chemicznej a także oczyszczania
biologicznego na miejscu, lub obiekty (np. cysterny
drogowe) do przenoszenia zneutralizowanych ścieków do
miejskich zakładów STP, gdzie możliwe jest biologiczne
oczyszczanie. W takim przypadku wszelkie emisje do
ścieków będą prawie od razu hydrolizowane, jeszcze
zanim dotrą do STP.
Brak danych

Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

10%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
480 min/d
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
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Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników
Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
kontroli rozpraszania ze
źródła w kierunku pracownika

Środki organizacyjne, podjęte
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narażenia
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą, higieną i
oceną zdrowia
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oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Pracownicy używający kwasu siarkowego w procesach
czyszczenia przemysłowego są przeszkoleni w zakresie
procedur, ponadto przewiduje się zastosowanie sprzętu
ochronnego w postępowaniu w przypadku najgorszego
scenariusza, w celu zminimalizowania narażenia i ryzyka.
Należy zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny
charakter kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest
uznawane za istotne dla charakterystyki ryzyka,
ponieważ należy mu zapobiegać we wszystkich
przypadkach.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Szkolenie, monitorowanie/raportowanie oraz systemy
kontroli.
Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie i
dokonywać ich codziennego czyszczenia.
Wymagane ograniczenie plus dobra praktyka pracy.
W normalnych warunkach (kontrolowane procesy) brak
potencjalnego
narażenia.
Jednakże
w
celu
zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie środków
ochrony osobistej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 13 – Mieszanie, przygotowanie oraz przepakowywanie kwasu
siarkowego
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Mieszanie, przygotowanie oraz przepakowywanie kwasu siarkowego.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU10

Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem
stopów)
Kategoria Produktu (PC):
–
Not applicable
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC5
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
PROC8a
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC2
Formulacja preparatów
Kategoria wyrobów (AC):
–
Nie dotyczy

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki

ERC 2
Stan fizyczny: ciecz.
93-98%
Roczna ilość zastosowana w przeliczeniu na zakład
300000 t/rok Najgorszy przypadek dla pojedynczego
zakładu.
Dni emisji w przeliczeniu na zakład 365 d/rok.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES13 dotyczy wykorzystania kwasu siarkowego podczas
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operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby
Środki zarządzania ryzykiem –
powietrze
Środki zarządzania ryzykiem –
woda
Środki zarządzania ryzykiem –
gleba
Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Środki organizacyjne podjęte,
aby zapobiec/ograniczyć
uwolnienie
Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków
Warunki i środki związane z
zewnętrznym

Kwas siarkowy (VI) 95%
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mieszania, przepakowywania, przygotowania oraz
produkcji oleum. Oleum jest produkowane przy użyciu
trójtlenku
siarki,
który
jest
rozpuszczany
w
zagęszczonym kwasie siarkowym. Kwas siarkowy
wykorzystywany tym procesie jest na ogół odzyskiwany
przez rozcieńczenie wyprodukowanego oleum. Procesy te
są wysoce specjalistyczne oraz są kontrolowane w celu
ograniczenia emisji i narażenia środowiska.
Ze względu na wysokie temperatury procesów produkcji
(oraz charakter kwasu siarkowego i wyprodukowanego
gazu), wszystkie reaktory i rurociągi mają szczelną
konstrukcję oraz są zaizolowane, w celu uniemożliwienia
utraty materiałów reakcyjnych oraz utrzymania
koniecznych temperatur, a także celem ochrony
pracowników i środowiska.
Gazy spalinowe mogą być filtrowane i przemywane;
zazwyczaj pozwala to na usunięcie >99% tlenków siarki.
Emisje do środowiska są ograniczane przez wyznaczony
proces obróbki odpadów, mający na celu ograniczenie
narażenia środowiskowego.
Uwalnianie do powietrza 205 kg/d - Nie jest wymagana
optymalizacja wielkości emisji, jedynie liczba dni emisji
została zmieniona w celu dojścia tej wartości.
Woda słodka (po STP) 0 kg/d - Przy założeniu wydajnej
neutralizacji.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba dla celów rolniczych 0
kg/d - Przewiduje się brak bezpośredniej straty do gleby
dla tej ERC (Kategorii uwolnienia do środowiska) oraz
brak rozlewania osadu.
Przy kontakcie z wodą, kwas siarkowy, jako silny kwas
mineralny (pKa = 1,92), łatwo dysocjuje do jonów
wodoru i jonów siarczanu (przy wszystkich środowiskowo
właściwych pH) i jest całkowicie mieszalny z warstwą
wody. Zatem przy wszystkich środowiskowo właściwych
stężeniach substancja będzie istnieć jako wszechobecny
w
środowisku,
niestanowiący
zagrożenia
anion
siarczanowy (SO42-) kation hydroniowy (H3O+)
Szacowane stężenia narażenia:
Ścieki przed oczyszczaniem 13200 mg/L
Ścieki (ścieki po oczyszczalni) 0 mg/L
Lokalna woda słodka 0 mg/L. 10-krotne rozcieńczenie
przez wody odbierające. Nie wzięto pod uwagę lokalnego
stężenia przy osadzaniu atmosferycznym.
Brak danych
Chemiczne wstępne oczyszczanie lub STP (oczyszczalnia
ścieków) na miejscu. Ścieki są na ogół oczyszczane na
miejscu metodami neutralizacji chemicznej przed
uwolnieniem do miejskich systemów STP lub środowiska.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Odpady płynne są poddawane obróbce (neutralizacja do
neutralnego pH) przed emisją w celu usunięcia

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES13
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia

Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas siarkowy (VI) 95%
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wszelkiego kwasu siarkowego ze ścieków, a osad z
oczyszczalni ścieków jest wysyłany do spalania lub na
składowisko i nie jest wykorzystywany do celów
rolniczych. Zapobiega to wszelkim zanieczyszczeniom
gleby w wyniku rozlewania osadu.
Nie dotyczy

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 3, 5, 8a, 8b, 9.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

93-98%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
480 min/d
Skutki działania kwasu siarkowego na skórę to miejscowe
podrażnienie i zniszczenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe skutki narażenia skóry na działanie
kwasu siarkowego. Przewiduje się, że pośrednie
narażenie ludzi poprzez środowisko będzie pomijalne.
Kwas siarkowy jest w pełni mieszalny z wodą i, jako taki,
nie utrzyma się w żadnym przedziale środowiskowym,
gdzie może dojść do pośredniego narażenia ludzi.
Ponadto, żadne z zastosowań kwasu siarkowego nie
wiąże się z ukierunkowanymi środowiskowymi emisjami
lub zastosowaniem, a głównym przedziałem odbioru jest
STP (oczyszczalnia ścieków) na miejscu, gdzie stosowane
są rygorystyczne procesy neutralizacji. Części ciała
potencjalnie narażone skóra (ręce, twarz).
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC). Należy
zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny charakter
kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest uznawane za
istotne dla charakterystyki ryzyka, ponieważ należy mu
zapobiegać we wszystkich przypadkach.
Kontakt pracowników jest generalnie bardzo niski ,
większość operacji jest zdalnie sterowana a pobór
próbek/analiz trwa krótko. Pracownicy zaangażowani w
prace
produkcyjne
w
odrębnym
pomieszczeniu
kontrolnym, przy braku bezpośredniego kontaktu z
instalacjami, w których znajduje się materiał.
Pracownicy zajmujący się pobieraniem próbek i
załadunkiem materiałów do cystern są przeszkoleni w
zakresie procedur, ponadto w postępowaniu w przypadku
najgorszego scenariusza przewiduje się zastosowanie
sprzętu ochronnego w celu zminimalizowania narażenia i
ryzyka.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES13
Warunki techniczne i środki
podjęte na etapie procesu
(źródło), aby zapobiec
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
kontroli rozpraszania ze
źródła w kierunku pracownika

Środki organizacyjne, podjęte
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narażenia
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą, higieną i
oceną zdrowia

Kwas siarkowy (VI) 95%

Strona 4 z 4

Narażenie pracownika uważane za pomijalne ze względu
na specjalistyczne systemy.
Lokalna wentylacja wyciągowa nie jest wymagana.
Operacje z kwasem siarkowym stosują specjalne
wyposażenie i hermetyczne systemy o wysokiej
integralności, o niewielkiej możliwości narażenia lub jej
braku. Obiekty związane z produkcją i wykorzystaniem
kwasu siarkowego są zwykle umieszczone na zewnątrz
budynków. Gazy uwalniane z pojemników są przesyłane
rurociągami do skruberów lub filtrów.
Szkolenie, monitorowanie/raportowanie oraz systemy
kontroli.
Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie i
dokonywać ich codziennego czyszczenia.
Wymagane ograniczenie plus dobra praktyka pracy.
W normalnych warunkach brak potencjalnego narażenia
(lokalna wentylacja - jeżeli wymagana, zamknięte i
kontrolowane procesy, wydzielona sterownia). Jednakże
w celu minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 14
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas siarkowy (VI) 95 %
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ES 14 – Stosowanie akumulatorów zawierających kwas siarkowy
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Stosowanie akumulatorów zawierających kwas siarkowy.
Sektor zastosowania (SU):
SU21
Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa =
konsumenci)
Kategoria Produktu (PC):
–
Nie dotyczy
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC9b
Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w
systemach zamkniętych
Kategorie procesu (PROC):
PROC19
Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie
środków ochrony osobistej
Kategoria wyrobów (AC):
AC3
Baterie i akumulatory elektryczne

2. Kontrola narażenia środowiska
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

Warunki i środki dotyczące
komunalnej oczyszczalni
ścieków

ERC 9b
Stan fizyczny: ciecz.
25-40%
1.5 kg/akumulator
Dni emisji 365 d/rok. Szacowana liczba dni emisji, w
oparciu o zastosowanie ciągłe.
Przepustowość oczyszczalni ścieków 2000 m3/d.
Dostępna objętość wody rzecznej do przyjmowania
emisji z zakładu 20000 m3/d.
ES14 obejmuje wykorzystanie kwasu siarkowego w
konserwacji akumulatorów przez konsumenta w postaci
zestawów do konserwacji/doładowywania akumulatorów
typu "zrób to sam". Ma to charakter sporadyczny. Mając
na względzie to, że akumulatory są artykułami o
szczelnej konstrukcji, oraz że kwas siarkowy związany z
ich konserwacją nie jest przeznaczony do bezpośredniego
uwolnienia, narażenie na
kwas i emisje z kwasu
siarkowego w tych procesach powinny być minimalne.
Strumieniowe oczyszczanie odpadów może być również
wykorzystywane w celu obniżenia poziomu narażenia
ochrony środowiska, niemniej jednak dla tego
szerokiego, rozproszonego użycia, poszczególne środki
zarządzania ryzykiem nie muszą wykazywać użytkowania
uwzględniającego ochronę środowiska.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES14
Warunki i środki związane z
zewnętrznym
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas siarkowy (VI) 95%
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Nie dotyczy

Brak danych

3. Kontrola narażenia konsumentów
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Czynniki ludzkie, na które nie
ma wpływu zarządzanie
ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, mające wpływ na
narażenie konsumentów
Warunki i środki związane z
informacją i poradą dotyczącą
zachowania dla konsumentów
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą i higieną

25-40%
Stan fizyczny: ciecz.
Brak danych
240 min/d
Należy zwrócić uwagę, że ze względu na korozyjny
charakter kwasu siarkowego, narażenie skóry nie jest
uznawane za istotne dla charakterystyki ryzyka,
ponieważ należy mu zapobiegać we wszystkich
przypadkach.
Załadowywanie i rozładowywanie zbiorników kwasu
siarkowego do stosowania w konserwacji akumulatorów
odbywa się na ogół na powietrzu. Zaleca się, aby
konsumenci nosili odzież ochronną.
Objętość przy oddychaniu w warunkach stosowania
10m3/d.
Wartość
domyślna
dla
pracownika
oddychającego w ciągu 8 godzinnego dnia pracy.
Powierzchnia kontaktu substancji ze skórą w warunkach
stosowania 480cm2 (wartość domyślna ECETOC).
Proces prowadzony w temperaturze pokojowej.
Klasyfikacja i etykietowanie preparatów zawierających
kwas siarkowy wymaga zgodnego z prawodawstwem
informowania o zagrożeniu.
Zalecane: środki ochrony osobistej (rękawiczki itd.).

