KARTA CHARAKTERYSTYKI

SDS-ZChP-011/10

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

wersja 04

Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas heksafluorokrzemowy
(18-32%)

Data:
sporządzenia

aktualizacji

02.11.2010 22.06.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

kwas fluorokrzemowy

Powszechnie używane synonimy

kwas fluorokrzemowy, kwas sześciofluorokrzemowy,
kwas silikofluorowy, kwas silikofluorowodorowy

Wzór chemiczny

H2SiF6

Numer CAS

16961-83-4

Numer WE

241-034-8

Numer rejestracji

01-2119488906-19-0008

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie kwasu fluorokrzemowego:
w przemyśle chemicznym do produkcji kwasu fluorowodorowego, kriolitu,
fluorokrzemianów; półprodukt; do impregnacji drewna; w browarnictwie do sterylizacji,
jako środek pomocniczy (regulator pH), środek czyszczący i do dezynfekcji; przy produkcji
metali hutniczych; przy obróbce powierzchni metalowych; do oczyszczania wody
(fluoryzacja); jako odczynnik laboratoryjny.
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. 1B
H314
Uwaga B
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Zagrożenia dla zdrowia
Działanie na skórę
Przy kontakcie ze skórą powoduje poparzenia i uszkodzenia błon
śluzowych. Bezpośredni kontakt ze skórą powoduje powstanie
trudno gojących się owrzodzeń. Wrażliwa na działanie mgieł jest
wilgotna skóra.
Działanie na oczy
Oblanie oczu może spowodować podrażnienia i poparzenia
Połknięcie
Wdychanie

Działanie
długotrwałe

Może spowodować działanie żrące i uszkodzenie dróg pokarmowych.
Jest trucizną i działa podobnie jak kwas fluorowodorowy.
Mgły kwasu mogą spowodować podrażnienia gardła i płuc. Przy
wdychaniu istnieje niebezpieczeństwo przewlekłych nieżytów krtani
i dróg oddechowych a także niebezpieczeństwo wystąpienia ich
obrzęku.
Długotrwałe działanie powoduje zatrucia przewlekłe wywołane
związkami fluoru zwane fluorozą (zaburzenia przemiany wapniowej
w organizmie).

Zagrożenia dla środowiska
Kwas heksafluorokrzemowy jest szkodliwy dla życia wodnego. Silnie zakwasza wodę. Jest
trucizną komórkową. Wywiera zabójcze działanie na różnego rodzaju drobnoustroje, nawet
w rozcieńczonych roztworach. Wykazuje silne toksyczne działanie na roślinność, wywołuje
nekrozy.
2.2. Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia

GHS05
Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P304+P340
P305+P351+P338
P405

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

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Kwas heksafluorokrzemowy jest żrący. Mgły i ciecz działają żrąco na wszystkie części ciała.
Składnik niebezpieczny

%

Numer CAS

Numer WE (EINECS)

Kwas heksafluorokrzemowy

18-32

16961-83-4

241-034-8
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Drogi oddechowe Wynieść narażoną osobą na świeże powietrze i zapewnić spokój.
Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Zapewnić poszkodowanemu
ciepło i spokój. Ułożyć w półpionowej pozycji. Udzielić pomocy lekarskiej.
Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody.
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami Natychmiast przystąpić do przemywania oczu czystą wodą przez co
najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo
usunąć. Podczas przepłukiwania utrzymywać powieki otwarte w celu
dokładnego przemycia również gałek ocznych. Nałożyć jałowy opatrunek
na powieki. Wezwać lekarza.
Połknięcie
Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów, nie podawać środków
alkalizujących. Podać do wypicia dużo wody. Poza tym nie podawać
niczego doustnie. Udzielić pomocy lekarskiej.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Opary mogą podrażnić krtań i drogi oddechowe. Duże niebezpieczeństwo wystąpienia
obrzęku krtani i płuc. Powyższe objawy mogą się pojawić z opóźnieniem kilkugodzinnym
lub nawet kilkudniowym.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Może spowodować poparzenie ust i ból gardła, podrażnienie żołądka i jelit lub
owrzodzenie, trudności w połykaniu, może wywołać uczucie pragnienia, nudności i
wymioty a następnie biegunkę. Poważne poparzenia mogą doprowadzić do zapaści i
śmierci. Działa podobnie jak trujący kwas fluorowodorowy.

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

Niewłaściwe środki gaśnicze

Nie ma żadnych ograniczeń co do środków gaszących. W
przypadku pożaru w pobliżu kwasu fluorokrzemowego
gasić środkami gaszącymi odpowiednimi dla palących się
materiałów. Użyć rozproszonego strumienia wody, aby
ochłodzić narażone na pożar zbiorniki i budowle, o ile to
możliwe usunąć zbiorniki z obszaru zagrożenia.
Brak danych

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją
Kwas heksafluorokrzemowy jest niepalny. Po podgrzaniu (temperatura około 1050C) kwas
fluorokrzemowy emituje wysoko toksyczne i żrące opary fluorowodoru, czterofluorku
krzemu i wodoru.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ubrać aparat oddechowy i w pełni zabezpieczającą odzież ochronną.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
W miarę możliwości zebrać wyciek i zebraną ciecz umieścić w szczelnie zamkniętych
pojemnikach z żelaza. Zaabsorbować pozostałą ciecz używając materiału chłonnego
(piasek lub obojętny pochłaniacz) i następnie usunąć w bezpieczne miejsce.
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W zależności od poziomu ryzyka w sytuacjach awaryjnych ubrać:
- maskę przeciwgazową z pochłaniaczem typu B, klasy P2, zgodnym z PN-EN-141,
- stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon
kwasoodporny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu
oddechowego).
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Postępować ostrożnie, aby uniknąć zanieczyszczenia kanałów ściekowych i wód rzecznych.
Powiadomić odpowiednie instytucje w przypadku zanieczyszczenia wód.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia
Zebrać pozostałości materiałem chłonnym takim jak piasek lub obojętnym pochłaniaczem i
usunąć w bezpieczne miejsce.
Rozlany produkt powinien być jak najszybciej usunięty, przepompowany do czystych,
oznakowanych pojemników w celu bezpiecznego unieszkodliwienia.
Przy dużych wyciekach miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz
odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym
(najlepiej zmielonym wapieniem), zebrać do zamykanego pojemnika. Duże ilości
odpadowego kwasu heksafluorokrzemowego można przeprowadzić za pomocą mleka
wapiennego w nierozpuszczalne sole (CaF2, CaSiF6). Całkowite sklarowanie roztworu
wymaga kilkunastu godzin.
Skażony teren powinien być zneutralizowany wapnem lub sodą.
W zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia, produkt można wykorzystać na
instalacji produkcyjnej lub oddać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat indywidualnych środków ostrożności patrz sekcja 8, w zakresie
usuwania odpadów sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł
zapłonu. Nie przechowywać w szklanych lub kamionkowych pojemnikach. W dużych
ilościach kwas powinien być przechowywany w plastikowych zbiornikach (PVC, PP lub PE)
lub w zbiornikach wyłożonych gumą . Zbiorniki powinny być wentylowane i wyposażone w
rury przelewowe. Zbiorniki powinny być zamknięte i zabezpieczone przed wyciekiem. W
przypadku mniejszych opakowań akceptowane są podwójne plastikowe pojemniki HDPE.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od potencjalnych
źródeł ciepła i ognia; z awaryjną wentylacją mechaniczną; nienasiąkliwą, kwasoodporną i
łatwo zmywalną podłogą ze spadkiem w kierunku studzienek ściekowych; odrębną
kanalizacją; wewnętrzną instalacją wodociągową.
Przechowywać z dala od materiałów palnych, silnych zasad i metali.
Duże zbiorniki magazynowe powinny być obwałowane i uziemione elektrycznie.
Unikać stosowania pojemników ze szkła i stali niezabezpieczonej przed działaniem kwasu.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Scenariusze narażeń dla zidentyfikowanych zastosowań stanowią załącznik do niniejszej
karty charakterystyki.
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości DNEL1 dla pracowników
Ostre krótkotrwałe działanie miejscowe
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe

Droga oddechowa
Droga oddechowa

3.125 mg/m³
1.875 mg/m3

Wartości DNEL dla ogółu społeczeństwa
Ostre krótkotrwałe działanie ogólnoustrojowe
Ostre krótkotrwałe działanie ogólnoustrojowe
Ostre krótkotrwałe działanie miejscowe
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe
Długotrwałe działanie ogólnoustrojowe
Długotrwałe działanie miejscowe

Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga

oddechowa
pokarmowa
oddechowa
oddechowa
pokarmowa
oddechowa

0.04
0.01
1.56
0.04
0.01
1.56

mg/m³
mg/m3 masy ciała/dzień
mg/m3
mg/m3
mg/m3 masy ciała/dzień
mg/m3

Wartości PNEC2
PNEC dla wody (woda słodka)
PNEC STP
PNEC dla gleby

0.9 mg/L
51 mg/L
11 mg/kg suchej masy gleby

8.2. Kontrola narażenia
Indywidualne środki ochrony
Zainstalować wentylację wyciągową. Zainstalować wodne prysznice bezpieczeństwa oraz
urządzenia do przemywania oczu wszędzie tam, gdzie może nastąpić kontakt kwasu ze
skórą lub oczami.
Ochrona indywidualna
Ochrona dróg oddechowych maska lub półmaska skompletowana z filtropochłaniaczem
klasy B-P2.
Ochrona rąk
rękawice ochronne (np. z neoprenu lub perbunanu)
Ochrona oczu
gogle
chroniące
przed
pyłami
(w
przypadku
skompletowania z półmaską)
Ochrona skóry
odzież ochronna wykonana z materiałów powlekanych (np.
vitonem, kauczukiem butylowym, polichlorkiem winylu,
neoprenem lub hypalonem)

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny w temp. 20°C i
przy ciśnieniu 1013 hPa
Zapach
Temperatura topnienia /
krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Gęstość

1
2

Bezbarwna ciecz (ciecz dymiąca)
Ostry gryzący zapach
Temperatura krzepnięcia:
-16.6°C (10% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
-15.5°C (25% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
19°C (60-70% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
Substancja ulega rozpadowi podczas ogrzewanie, zatem pomiar
temperatury wrzenia jest technicznie niemożliwy.
W temp. 17.5°C:
1.0407 g/cm3 (5% roztwór kwasu)
1.0834 g/cm3 (10% roztwór kwasu)
1.1281 g/cm3 (15% roztwór kwasu)
1.174 g/cm3 (20% roztwór kwasu)
1.2235 g/cm3 (25% roztwór kwasu)
1.2742 g/cm3 (30% roztwór kwasu).

DNEL (Derived No-Effect Level) Pochodny poziom niepowodujący zmian
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

Prężność pary
Napięcie powierzchniowe
Rozpuszczalność w wodzie
Współczynnik podziału noktanol/woda
Palność
Temperatura zapłonu
Właściwości wybuchowe
Temperatura samozapłonu
Właściwości utleniające
Granulometria
Stabilność w rozpuszczalnikach
organicznych i tożsamość
odpowiednich produktów
rozkładu
Lepkość
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w temp. 25°C
1.4634 g/cm3 (60.97% roztwór kwasu)
2.30 kPa w temp. 20°C (10% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
30 hPa w temp. 20°C (35% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
Powierzchniowo nieaktywny
Rozpuszczany w wodzie
Nie dotyczy – substancja nieorganiczna
Niepalna
Nie dotyczy – substancja nieorganiczna
Brak właściwości wybuchowych
Niepalny
Brak właściwości utleniających
Nie dotyczy cieczy
Nie dotyczy – substancja nieorganiczna

6.5 mP · s w temp. 200C (23% roztwór kwasu fluorokrzemowego)
0.011Pas przy ciśnieniu 10 Pa (10% roztwór kwasu fluorokrzemowego)

9.2. Inne informacje
Brak innych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Reaguje z wieloma metalami wytwarzając łatwopalny i wybuchowy wodór. Chłodzić
pojemniki wodą, przy użyciu dysz natryskowych, ponieważ w temperaturze 1050C
następuje rozkład substancji i zaczynają powstawać toksyczne i żrące gazy.
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach magazynowania, użytkowania i stosowania.
Produkt nie jest stabilny jako czysty H2SiF6. Może być stosowany tylko w postaci roztworów
wodnych.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Rozkład następuje powyżej 1050C, powstają wtedy toksyczne i żrące opary.
10.4. Warunki, których należy unikać
Wysokie temperatury. Rozkłada się na toksyczne, drażniące produkty: czterofluorek
krzemu i fluorowodór.
10.5. Materiały niezgodne
Mocne zasady i mocne kwasy, glin, miedź, nikiel, stal miękka, mosiądz, brąz, szkło.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
 Podczas podgrzewania kwasu wydzielają się związki fluoru.
 Podczas rozkładu termicznego (ogrzewanie pow. 105oC) wydziela się fluorowodór i
czterofluorek krzemu.
 W reakcji z metalami wydziela się palny wodór
 Reaguje ze środkami utleniającymi i nadtlenkami organicznymi

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Kontakt ze
skórą

Powoduje zaczerwienia i poparzenia, ale nie zawsze następuje to
natychmiast. Bezpośredni kontakt cieczy ze skórą jest przyczyną trudno i
długo gojących się owrzodzeń.

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
Kontakt z
oczami
Wdychanie
Połknięcie
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Oblanie powoduje podrażnienie i poparzenia.
Skażenie oczu powoduje zapalenie spojówek i wrzodziejące zapalenie
rogówki.
Opary mogą podrażnić krtań i drogi oddechowe. Duże niebezpieczeństwo
wystąpienia obrzęku krtani i płuc. Powyższe objawy mogą się pojawić z
opóźnieniem kilkugodzinnym lub nawet kilkudniowym.
Może spowodować poparzenie ust i ból gardła, podrażnienie żołądka i
jelit lub owrzodzenie, trudności w połykaniu, może wywołać uczucie
pragnienia, nudności i wymioty a następnie biegunkę. Poważne
poparzenia mogą doprowadzić do zapaści i śmierci. Działa podobnie jak
trujący kwas fluorowodorowy.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
Działania
drażniące/żrące
Działania uczulające
Działanie mutagenne
Działania toksyczne
na rozrodczość
Toksyczność dawki
powtórzonej

Działanie
rakotwórcze

Żadne dane dotyczące toksyczności ostrej nie zostały określone
na skórę
żrący
na oczy
żrący
nieuczulający
Toksyczność genetyczna: negatywna
Wpływ na płodność
NOAEL3 droga pokarmowa
10 mg/kg masy ciała/dzień
Toksyczność rozwojowa
NOAEL droga pokarmowa
14 mg/kg masy ciała/dzień
Dostępne są kompleksowe dane dotyczące toksyczności dawki powtórzonej dla
dróg pokarmowych (doustnie) dla fluorku sodu.
Skutki powtórzonego narażenia w doświadczeniach na zwierzętach wykazały
obecność fluoru w zębach, kościach, w obszarze oddechowym i w nerkach.
Dowód epidemiologicznych badań wskazuje, że u ludzi obecność fluoru
oddziałuje na zęby i szkielet.
Brak dostępnych danych dla kwasu fluorokrzemowego. Dostępne są wysokiej
jakości badania NTP na szczurach i myszach dla fluorku sodu. Wnioski z
wykonanych badań wykazują brak właściwości rakotwórczych dla fluorku sodu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Kwas fluorokrzemowy nie spełnia kryterium toksyczności (T).
Ocena zagrożeń dla środowiska wodnego (w tym osad)
Krótkotrwała toksyczność ryb
Długotrwała toksyczność dla
ryb
Krótkotrwała toksyczność dla
wodnych bezkręgowców
Długotrwała toksyczność dla
wodnych bezkręgowców
Algi i rośliny wodne
Toksyczność dla
mikroorganizmów wodnych

LC504 dla słodkowodnych ryb: 50 mg/L (ryba bassowata Lepomis
macrochirus)
EC105/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych ryb: 4 mg/L (pstrąg tęczowy
(Oncorhynchus mykiss) na fluorku sodu)
Brak dostępnych danych dla kwasu fluorokrzemowego. Dostępne są
badania przeprowadzone na fluorku sodu niezwiązane z wytycznymi.
EC10/LC10 lub NOEC dla słodkowodnych bezkręgowców: 8.9 mg/L (na
fluorku sodu)
Wartość NOEC 50 -249 mg/L i 50 -200 mg/L odnoszą się odpowiednio
do słodkowodnych i morskich alg (na fluorku sodu)
EC10/LC10 lub NOEC dla mikroorganizmów wodnych: 500 mg/L (na
kwasie fluorowodorowym (HF))

Ocena zagrożeń dla środowiska lądowego
Toksyczność dla makro
organizmów ziemnych
3

Dostępne są jedne badania na fluorku na gatunku dżdżownicy – Eisenia
fetida. Długotrwałe EC10/LC10 lub NOEC dla makroorganizmów ziemnych:

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
LC50 (Lethal concentration), Średnie stężenie śmiertelne
5
EC50 (Half maximal effective concentration) Stężenie efektywne 50%
4

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
Toksyczność dla roślin
lądowych
Toksyczność dla mikro
organizmów ziemnych

Karta charakterystyki
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1200 mg/kg ziemi (sucha masa).
Nie jest przewidziany wysoki poziom narażenia Fluor jest składnikiem
odżywczym roślin, w związku z tym negatywne skutki nie są przewidywane
na istotnych poziomach narażenia.
Długotrwałe EC10/LC10 lub NOEC dla mikroorganizmów ziemnych: 106
mg/kg ziemi (sucha masa).

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Kwas fluorokrzemowy nie spełnia kryterium trwałości (P) ani bardzo dużej trwałości (vP).
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Kwas fluorokrzemowy nie spełnia kryterium zdolności do biokumulacji (B) ani bardzo dużej
zdolności do biokumulacji (vB).
12.4. Mobilność w glebie
Rozpuszczalny w wodzie. Ulega dysocjacji na jony H+ oraz SiF6-.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Kwas fluorokrzemowy nie spełnia kryterium jako substancja PBT ani vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.

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 fluorokrzemowego patrz – sekcja 6 karty
charakterystyki.
Kod odpadu 060106* – inne kwasy
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013.21 z późniejszymi
zmianami),
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi. (Dz.U.2013.888),
 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
, nalepka ostrzegawcza nr 8.
1778

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr ONZ 1778, numer rozpoznawczy zagrożenia: 80, Klasa 8, materiały żrące

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

Karta charakterystyki
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14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
KWAS FLUOROKRZEMOWY
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR: klasa 8, kod klasyfikacyjny: C1, nalepka 8
RID: klasa 8, nalepka 8
IMDG: klasa 8, Kod IMDG: 8176
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.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące
środowiska specyficzne dla substancji

bezpieczeństwa,

zdrowia

i

ochrony

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).

Przepisy krajowe


Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2011.63.322 z późniejszymi zmianami).

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):

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

Karta charakterystyki
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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.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
Kod
kategorii

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

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

Sekcja 2, 8, 13, 15, 16.

Załączniki:
ES02

Dystrybucja kwasu fluorokrzemowego

ES03

Przemysłowa formulacja kwasu fluorokrzemowego

ES04

Chemikalia do uzdatniania wody

ES05

Chemikalia do obróbki metali

ES06

Produkcja metali

ES07

Środki czyszczące i piorące

ES08

Produkcja chemikaliów

ES09

Chemikalia laboratoryjne

ES10

Wykorzystanie kwasu fluorokrzemowego do zakwaszania minerałów

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

Kwas heksafluorokrzemowy
(18-32%)

ES-02/SDS-ZChP 011/10
wersja 01
Data:
sporządzenia

aktualizacji

02.11.2010

-

ES 02 – Dystrybucja kwasu fluorokrzemowego
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Dystrybucja kwasu fluorokrzemowego.
Sektor zastosowania (SU):
SU3
Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatów w obiektach przemysłowych
SU8

Masowa, wielkotonażowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
Kategoria Produktu (PC):
–
Nie dotyczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
statków/dużych pojemników w instalacjach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC15
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
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
operacyjne, mające wpływ na
narażenie środowiska

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

ERC 2
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 10000 ton/rok.
Dni emisyjne/ zakład 330 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20000 m3/dz.
Procesy
związane
z
przenoszeniem
kwasu
fluorokrzemowego różnią się pod względem zamknięcia.
Niektóre procesy są całkowicie zamknięte, inne są
otwarte. Stosuje się procesy ciągłe jak i okresowe.
Niektóre instalacje ulokowane są na zewnątrz, inne
wewnątrz budynków
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES02
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
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

Emisje do środowiskowe są ograniczone przez wydzielony
proces oczyszczania ścieków zaprojektowany, aby
ograniczać narażenie środowiskowe we wszystkich
środowiskach, których dotyczy. Emisja do atmosfery jest
monitorowana i kontrolowana. Ścieki są z reguły
oczyszczane (neutralizacja do pH neutralnego i/lub
wytrącanie) przed emisją, aby usunąć cały kwas
fluorokrzemowy z wody ściekowej. Procesy neutralizacji i
wytrącenia są niezwykle efektywne. Gazy odlotowe mogą
być oczyszczane za pomocą płuczek wieżowych, ale takie
środki kontroli ryzyka nie są wymagane.
Uwolnienie do powietrza 750 kg/d.
Ścieki 14,3 kg/dzień - Oparte na wydajnej oczyszczalni
(wartość 7,3 mg/l (najgorszy przypadek dla stężenia
fluorku po oczyszczeniu) dla wody ściekowe).
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień.
Ścieki (odciek w oczyszczalni) 7,3mg/L.
Ustanowione na poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i
pozbywania się na miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/L.
Nie występuje rozlewanie osadów na powierzchnię gleby
więc dla potrzeb niniejszej oceny stężenie w osadzie
ściekowym przyjmuje się jako równe 0.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
na
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt.
Brak danych
Ścieki są z reguły oczyszczane (neutralizacja do pH
neutralnego
i/lub
wytrącanie)
przed
ich
odprowadzeniem, w celu usunięcia całego kwasu
fluorokrzemowego. Zakłada się wstępne oczyszczanie
chemiczne lub własną oczyszczalnię ścieków.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Wszelkie osady są zbierane i spalane lub składowane.

Brak danych

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 8b, 9, 15.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość

Strona 2 z 3

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES02
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
Środki organizacyjne, podjęte
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narażenia
Warunki i środki związane z
ochroną osobistą, higieną i
oceną zdrowia

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
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Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy, droga oddechowa.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu. Instalacje
znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują się w
oddaleniu od budynków ,a pracownicy są zlokalizowani
>4 metrów od źródła emisji. Instalacje znajdujące się
wewnątrz mają dobrą naturalną wentylację. Efekty
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym to
zazwyczaj miejscowe podrażnienie i uszkodzenie skóry.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe):absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, dlatego absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Jednakże, ponieważ
emisja do atmosfery z instalacji produkcyjnych jest
utrzymywana na minimalnym poziomie przez stosowanie
płuczek gazowych, absorpcja fluorku z powietrza przez
rośliny, włączając w to trawy, jest nieistotna.
Źródła emisji mogą być częściowo lub całkowicie
odizolowane od miejsca pracy, poprzez izolowanie źródła
w całkowicie zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz
stosowanie w razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń
pracowniczych z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 03
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas heksafluorokrzemowy
(18-32%)

ES-03/SDS-ZChP 011/10
wersja 01
Data:
sporządzenia

aktualizacji

02.11.2010

-

ES 03 – Przemysłowa formulacja kwasu fluorokrzemowego
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Przemysłowa formulacja kwasu fluorokrzemowego.
Sektor zastosowania (SU):
SU9
Produkcja chemikaliów wysokowartościowych
SU10
Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem
stopów)
Kategoria Produktu (PC):
–
Nie dotyczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych (synteza lub formulacja
PROC4
Zastosowanie w procesach okresowych i innych procesach (syntezie), w
których powstaje możliwość narażenia
PROC5
Mieszanie w okresowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów
przemysłowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancją)
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC15
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC2
Formulacja preparatów
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
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, 6a.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 20 000 ton/rok.
Dni emisyjne/ zakład 330 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków
2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu
20 000 m3/dz.
Procesy związane z przemysłową formulacją kwasu
fluorokrzemowego różnią się pod względem zamknięcia.
Niektóre procesy są całkowicie zamknięte, inne są
otwarte. Stosuje się procesy ciągłe jak i okresowe.
Niektóre instalacje ulokowane są na zewnątrz, inne

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES03

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 heksafluorokrzemowy (18-32%)
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wewnątrz budynków
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
Emisje do środowiska kwasu fluorokrzemowego są
niezmiernie ograniczone (prawie nie występują) i
przeważnie są neutralizowane na miejscu przed
odprowadzeniem do systemu ściekowego. Przyjmuje się,
że ścieki kwaśne są głównie kierowane do strumienia
ścieków przemysłowych oraz że instalacje posiadają
wydzielone oczyszczalnie ścieków i oczyszczalnie gazów
odlotowych. Biorąc pod uwagę, że kwas fluorokrzemowy
przy kontakcie z wodą przechodzi w jony i jest
całkowicie rozpuszczalny w wodzie jego faktyczna
konwersja, neutralizacja i usunięcie z systemu
ściekowego powinno być niezwykle szybkie. Emisja do
środowiska jest ograniczona przez wydzielony proces
odprowadzania ścieków zaprojektowany, aby ograniczać
ryzyko środowiskowe we wszystkich środowiskach,
których dotyczy. Emisja do atmosfery jest monitorowana
i kontrolowana. Ścieki są z reguły oczyszczane
(neutralizacja do pH neutralnego i/lub wytrącanie) przed
uwolnieniem, aby usunąć cały kwas fluorokrzemowy z
wody ściekowej.
ERC 2
Uwolnienie do powietrza 1520 kg/dzień.
ERC 6a
Uwolnienie do powietrza 3030 kg/dzień.
ERC 2
Ścieki 14,6 kg/dzień - Oparte na wydajnej oczyszczalni.
ERC 6a
Ścieki 14,6 kg/dzień - Oparte na wydajnej oczyszczalni.
ERC 2
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska i brak roznoszenia osadu.
ERC 6a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska i brak roznoszenia osadu.
ERC 2
Ścieki (odciek w oczyszczalni) 7,3mg/L Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/L - Nie występuje rozlewanie
osadów na powierzchnię gleby więc dla potrzeb
niniejszej oceny stężenie w osadzie ściekowym przyjmuje
się jako równe 0.
ERC 6a
Ścieki (odciek w oczyszczalni) 7,3mg/L Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/L - Nie występuje rozlewanie
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osadów na powierzchnię gleby więc dla potrzeb
niniejszej oceny stężenie w osadzie ściekowym przyjmuje
się jako równe 0.
Brak danych
Woda ściekowa jest oczyszczana głównie metodą
chemicznej
neutralizacji/wytrącania.
Oczyszczanie
chemiczne lub oczyszczalnia ścieków na miejscu.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Wszelkie osady są zbierane i spalane lub składowane.

Brak danych

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 3, 4, 5, 9, 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

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone : skóra,
oczy, droga oddechowa.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu. Instalacje
znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują się w
oddaleniu od budynków ,a pracownicy są zlokalizowani
>4 metrów od źródła emisji. Instalacje znajdujące się
wewnątrz mają dobrą naturalną wentylację. Efekty
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym to
zazwyczaj miejscowe podrażnienie i uszkodzenie skóry.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe):absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, dlatego absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Jednakże, ponieważ
emisja do atmosfery z instalacji produkcyjnych jest
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utrzymywana na minimalnym poziomie przez stosowanie
płuczek gazowych, absorpcja fluorku z powietrza przez
rośliny, włączając w to trawy, jest nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy ,poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 04 – Chemikalia do uzdatniania wody
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Chemikalia do uzdatniania wody.
Sektor zastosowania (SU):
SU23
Elektryczność, para, gaz, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Kategoria Produktu (PC):
PC8
Produkty biobójcze (np. środki odkażające, środki ochrony przed
szkodnikami)
PC37
Chemikalia do uzdatniania wody
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych (synteza lub formulacja)
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
statków/dużych pojemników w instalacjach przeznaczonych do tego celu
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC6b
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych
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

ERC 6b, 8a, 8b.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 5000 ton/rok.
Dni emisyjne/ zakład 365 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu
Roztwór oparty na rozproszonym wykorzystaniu.
Woda pitna jest oczyszczana za pomocą kwasu
fluorokrzemowego w celu jej fluoryzacji. Procesy
związane z pracą przy kwasie fluorokrzemowym różnią
się pod względem zamknięcia. Niektóre procesy są
całkowicie zamknięte, inne są otwarte. Stosuje się
procesy ciągłe jak i okresowe. Niektóre instalacje
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ulokowane są na zewnątrz, inne wewnątrz budynków.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
Dla potrzeb oceny środowiskowej poziomy emisji dla
każdego scenariusza narażenia będą określane przez
odpowiednią Kategorię uwolnienia do środowiska,
jednakże, drogi narażenia środowiskowego pozostaną
takie same dla większości emisji, czyli zostaną
skierowane do systemu ściekowego i do oczyszczalni
ścieków znajdującej się na terenie obiektu, gdzie zostaną
zneutralizowane i wytrącone zanim dojdzie do
uwolnienia do środowiska.
ERC 8a
Uwolnienie do powietrza 13 700 kg/dzień.
ERC 8b
Uwolnienie do powietrza 13,7 kg/dzień.
ERC 6b
Uwolnienie do powietrza 13 700 kg/dzień.
ERC 8a
Ścieki 13 700 kg/dzień.
ERC 8b
Ścieki 274 kg/dzień.
ERC 6b
Ścieki 4 kg/dzień - Uwolnienie drugiego rzędu w oparciu
o maksymalne dopuszczalne stężenie w odciekach, które
może być uwolnione do ścieków.
ERC 8a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska .
ERC 8b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska.
ERC 6b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska.
Jako, że niniejszy scenariusz przedstawia szerokie
rozprzestrzenione użycie z rozproszonym uwolnieniem,
emisja do środowiska do pojedynczej oczyszczalni
ścieków będzie bardzo niewielka i o nieznacznym
stężeniu. Jako, że główną drogą uwolnienia do
środowiska jest rozproszone uwolnienie na dużym
obszarze nie przewiduje się uwolnień do oczyszczalni
ścieków na dużą skalę i w ramach warunków poradnika
nie wymaga się oceny narażenia dla niniejszego
scenariusza narażenia.
Brak danych
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
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Wszelkie osady są zbierane i spalane lub składowane.

Brak danych

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 3, 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

Warunki techniczne i środki

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone : skóra,
oczy, droga oddechowa.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu.
W razie
potrzeby wykorzystuje się system odzyskiwania pary i
wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy. Instalacje
znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują się w
oddaleniu od budynków i pracownicy są zlokalizowani >4
metrów od źródła dalekiego pola. Instalacje znajdujące
się wewnątrz mają dobrą naturalną wentylację.
Efekty kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym to
zazwyczaj miejscowe podrażnienie i uszkodzenie skóry.
Nie ma dowodów na ogólnoustrojowe efekty wynikające z
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe):absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, dlatego absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Jednakże, ponieważ
emisja do atmosfery z instalacji produkcyjnych jest
utrzymywana na minimalnym poziomie przez stosowanie
płuczek gazowych, absorpcja fluorku z powietrza przez
rośliny, włączając w to trawy, jest nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
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niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy, poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 05 – Chemikalia do obróbki metali
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Chemikalia do obróbki metali
Sektor zastosowania (SU):
SU14
Produkcja metali nieszlachetnych
SU15
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
Kategoria Produktu (PC):
PC0
UCN kod: M15500 – pozostała obróbka powierzchni metalu
PC14
Produkty do obróbki powierzchni metalowych, w tym produkty do
galwanizacji i powlekania elektrolitycznego
PC25
Płyny do obróbki metali
PC38
Produkty do spawania i lutowania (o powłoce topnikowej lub rdzeniu
topnikowym), topniki
Kategorie procesu (PROC):
PROC13
Traktowanie wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
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
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

ERC 6a
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 788 ton/rok.
Dni emisyjne/ zakład 300 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20 000 m3/dz.
Procesy związane z chemiczną obróbką metali za pomocą
kwasu fluorokrzemowego to głównie otwarte procesy
okresowe. Niektóre procesy są całkowicie zamknięte,
inne są otwarte.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
Emisje do środowiska kwasu fluorokrzemowego z
procesów chemicznego oczyszczania metali jest
niezmiernie ograniczone (prawie nie występuje) i
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Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

ograniczenia wydzielania,
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Środki zarządzania ryzykiem
powietrze
Środki zarządzania ryzykiem
woda
Środki zarządzania ryzykiem
gleba
Środki zarządzania ryzykiem
inne

–

przeważnie jest neutralizowane na miejscu przed
wylaniem do systemu ściekowego. Ścieki kwasowe są
najpierw skierowane do strumienia odpadów i oczekuje
się, że instalacje posiadają wydzielone oczyszczalnie
ścieków i gazów odlotowych. Biorąc pod uwagę, że kwas
fluorokrzemowy przy kontakcie z wodą zmienia się w
jony i jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie jego
faktyczna konwersja, neutralizacja i usunięcie z systemu
ściekowego powinna być niezwykle szybka. Emisja do
środowiska jest ograniczona przez wydzielony proces
odprowadzania ścieków zaprojektowany, aby ograniczać
ryzyko środowiskowe we wszystkich środowiskach,
których dotyczy. Emisja do atmosfery jest monitorowana
i kontrolowana. Ścieki są z reguły oczyszczane przed
uwolnieniem, aby usunąć cały kwas fluorokrzemowy z
wody ściekowej.
Uwolnienie do powietrza 131 kg/dzień.

–

Ścieki 0 kg/dzień.

–

Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 52,5 kg/dzień.

–

Oczyszczanie ścieków na instalacjach produkcyjnych
przed ich odprowadzeniem do środowiska wodnego.
Ścieki przed oczyszczeniem 26,3 mg/L
Ścieki (odciek z oczyszczalni) 2,52 mg/L
Osad ściekowy 0 mg/L - Nie występuje roznoszenie osadu
do gleby.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
na
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych

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

Oczyszczanie odbywa się na miejscu w fabrykach
chemicznie obrabiających metale i dlatego narażenie
systemów oczyszczalni komunalnych końcowych może
pojawić tylko po tym, jak oczyszczono je z zakładzie.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Wszelkie osady są zbierane i spalane lub składowane.

Brak danych

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 13
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
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Stężenie substancji w produkcie <35%.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES05
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

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
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Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy, droga oddechowa.
W czasie pracy w kwasem fluorokrzemowym kontakt
pomiędzy produktem a powietrzem jest ograniczony i
wykorzystuje się kontrolowane ładowanie, które
zmniejsza ilość powstającego aerozolu. W razie potrzeby
wykorzystuje się system odzyskiwania pary i wywiew
miejscowy, taki jak zamykane okapy. Źródła emisji mogą
być częściowo lub całkowicie odizolowane od miejsca
pracy poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu i wykorzystywanie
całkowitej osłony osobistej z wentylacją w razie
potrzeby. Procesy są z reguły całkowicie zamknięte
(hermetycznie)
i
integralność
zamknięcia
jest
monitorowana. Instalacje znajdujące się na zewnątrz z
reguły znajdują się w oddaleniu od budynków i
pracownicy są zlokalizowani >4 metrów od źródła
dalekiego pola. Instalacje znajdujące się wewnątrz mają
dobrą naturalną wentylację. Efekty kontaktu skórnego z
kwasem fluorokrzemowym to zazwyczaj miejscowe
podrażnienie i uszkodzenie skóry. Nie ma dowodów na
ogólnoustrojowe efekty wynikające z kontaktu skórnego z
kwasem fluorokrzemowym.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe).
Absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest niska w
wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w glebie,
a absorpcja z powietrza jest ogólnie najważniejszą drogą
narażenia.
Stosunkowo
duży
stopień
absorpcji
odnotowano u niektórych gatunków traw a spożywanie
roślin zawierających fluorek może prowadzić do
podniesienia poziomu fluorku u zwierząt i ludzi.
Jednakże, ponieważ uwolnienie do atmosfery przez
fabryki jest utrzymywane na poziomie minimalnym
poprzez użycie płuczek gazowych absorpcja z powietrza
fluorku przez rośliny, włączając w to gatunki traw, jest
nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES05

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 heksafluorokrzemowy (18-32%)
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miejsca pracy, poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 06
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas heksafluorokrzemowy
(18-32%)

ES-06/SDS-ZChP 011/10
wersja 01
Data:
sporządzenia

aktualizacji
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-

ES 06 – Produkcja metali
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Produkcja metali.
Sektor zastosowania (SU):
SU0
Kody NACE:
B 7.1.0 - Górnictwo rud żelaza
C 20.10.3 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
nieorganicznych
C 20.5.9 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
C 24.1.0 - Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów
hutniczych
Kategoria Produktu (PC):
PC
PC0 kody UCN:
G05100- Sole do kąpieli galwanicznych
R30700- Surowce do produkcji metali
PC7
Metale nieszlachetne i stopy
PC19
Półprodukty
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych (synteza lub formulacja)
PROC27b
Produkcja proszków metali (procesy mokre)
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
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 6a
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 788 ton/rok.
Dni emisji/ zakład 300 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20 000 m3/dz.
Procesy związane z produkcją metali z zastosowaniem
kwasu fluorokrzemowego różnią się pod względem
stopnia zamknięcia.
Niektóre procesy są całkowicie zamknięte, inne są
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Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)

otwarte. Stosuje się procesy ciągłe jak i okresowe.
Niektóre instalacje ulokowane są na zewnątrz, inne
wewnątrz budynków.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego systemy transportowe są ściśle
kontrolowane.

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
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–

Emisje do środowiska kwasu fluorokrzemowego z
procesów metalurgicznych są niezmiernie ograniczone
(prawie nie występują) i przeważnie są neutralizowane
na miejscu przed odprowadzeniem do systemu
ściekowego. Przyjmuje się, że ścieki kwaśne są głównie
kierowane do strumienia ścieków przemysłowych oraz że
instalacje posiadają wydzielone oczyszczalnie ścieków i
oczyszczalnie gazów odlotowych. Biorąc pod uwagę, że
kwas fluorokrzemowy przy kontakcie z wodą przechodzi
w jony i jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie jego
faktyczna konwersja, neutralizacja i usunięcie z systemu
ściekowego powinno być niezwykle szybkie. Emisje są
ograniczane przez stosowanie procesów oczyszczania
odpadów zaprojektowanych tak, by minimalizować
narażenie wszystkich sektorów środowiska. Emisje do
atmosfery
są
kontrolowane
przez
zastosowanie
zamkniętego systemu lub płuczek, gdzie wszystkie
uwalniane gazy są kontrolowane.
Uwolnienie do powietrza 131 kg/dzień.

–

Ścieki 0 kg/dzień.

–

Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 52,5 kg/dzień.

–

Oczyszczanie ścieków na instalacjach produkcyjnych
przed ich odprowadzeniem do środowiska wodnego.
Ścieki przed oczyszczeniem 26,3 mg/L.
Ścieki (odciek z oczyszczalni) 2,52 mg/L.
Osad ściekowy
0 mg/L Nie występuje rozlewanie osadu na glebę.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
w
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych

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

Oczyszczanie odbywa się na miejscu w fabrykach
chemicznie obrabiających metale i dlatego narażenie
systemów oczyszczalni komunalnych końcowych może
pojawić tylko po tym, jak oczyszczono je z zakładzie.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Wszelkie osady są zbierane i spalane lub składowane.

Brak danych

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES06

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
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zewnętrznym odzyskiem
odpadów

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 3, 27b.
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

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu. Instalacje
znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują się w
oddaleniu od budynków, a pracownicy są zlokalizowani
>4 metrów od źródła emisji. Instalacje znajdujące się
wewnątrz mają dobrą naturalną wentylację. Efekty
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym to
zazwyczaj miejscowe podrażnienie i uszkodzenie skóry.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe):absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, dlatego absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Stosunkowo wysokie
pobranie fluorku obserwuje się w przypadku traw i
spożywanie roślin zawierających fluorki może prowadzić
do zwiększonego poziomu fluoru w organizmach zwierząt
i ludzi. Jednakże, ponieważ emisja do atmosfery z
instalacji metalurgicznych jest utrzymywana na
minimalnym poziomie przez stosowanie płuczek
gazowych, absorpcja fluorku z powietrza przez rośliny,
włączając w to trawy, jest nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy ,poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
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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 heksafluorokrzemowy (18-32%)
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z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

SCENARIUSZ NARAŻENIA
ES 07
Zakłady
Chemiczne
„Police” S.A.

Kwas heksafluorokrzemowy
(18-32%)
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ES 07 – Środki czyszczące i piorące
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Środki czyszczące i piorące.
Sektor zastosowania (SU):
SU22
Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, usługi, rzemiosło)
SU4
Produkcja artykułów spożywczych
Kategoria Produktu (PC):
PC8
Produkty biobójcze (np. środki odkażające, środki ochrony przed
szkodnikami)
PC35
Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Kategorie procesu (PROC):
PROC7
Napylanie przemysłowe
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC10
Nakładanie pędzlem lub wałkiem
PROC11
Napylanie nieprzemysłowe
PROC19
Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie
środków ochrony osobistej
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC8b
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

ERC 8b
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 2 tony/rok.
Dni uwolnień na obiekt 365 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20 000 m3/dz.
Procesy związane z produkcją środków czyszczących i
piorących zawierających kwas fluorokrzemowy to głównie
otwarte ciągłe procesy. Niektóre odbywają się na
zewnątrz, inne wewnątrz budynków.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES07
(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
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
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kontrolowane.
Dla potrzeb oceny środowiskowej poziomy uwolnienia dla
każdego scenariusza narażenia będą określane przez
odpowiednią Kategorię uwolnienia do środowiska. Jako
szerokie rozproszone wykorzystanie w roztworach
wodnych, większość emisji zostanie skierowana do wody,
zmieniona w fluorek, szeroko rozproszona i w końcu w
sposób rozproszony uwolniona do środowiska. Uwolnienia
środowiskowe są ograniczone przez szerokie rozproszone
użycie
i
zastosowanie
niskich
stężeń.
Celem
przedstawienia
bezpiecznego
zastosowania
w
rozproszonym scenariuszu uwolnienia nie są wymagane
żadne specjalne środki kontroli ryzyka, gdyż małe
rozmiary punktów źródłowych i duże rozcieńczenie w
środowisku spowodowane przez rozproszone użycie
zapewniają brak występowania ryzyka.
Uwolnienie do powietrza 2,74 kg/dzień.
Wykazano uwolnienie na poziomie regionalnym
Ścieki 54,8 kg/dzień.
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 52,5 kg/dzień
Nie przewiduje się bezpośredniej utraty do gleby dla
takiego szeroko rozproszonego użycia.
Jako że może występować uwolnienie do komunalnych
oczyszczalni ścieków, przenoszenie do gleby nie może
zostać wykluczone i zostało uwzględnione jak poniżej.
Ścieki przed oczyszczeniem 0,054 mg/L.
Ścieki (odciek z oczyszczalni) 0,052 mg/L.
Osad ściekowy 0,0172 mg/L.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
w
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych
Jako że niniejszy scenariusz przedstawia szeroko
rozproszone użycie z małymi źródłami emisji do
środowiska przez oczyszczalnie ścieków, emisje do
pojedynczych oczyszczalni ścieków są niewielkie i ze
stężeniem na niskim poziomie.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Nie dotyczy

Brak danych
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3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 7, 9, 10, 11, 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

Inne warunki operacyjne,
mające wpływ na narażenie
pracowników

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu. W razie
potrzeby można wykorzystać ładowanie w zanurzeniu.
Przy użyciu do napylania, nakładania wałkiem, pędzlem
lub mieszaniu ręcznym ograniczenie nie ma zastosowania
i uważa się, że pracownicy wykonujący takie zadania
będą je wykonywać krócej niż 4 godziny/dzień. W razie
potrzeby wykorzystuje się lokalną wentylację jak
wyłapujące okapy. Niektóre procesy są całkowicie
zamknięte (hermetycznie) i integralność zamknięcia jest
monitorowana. Inne nie są całkowicie zamknięte ale
stosuje się efektywne praktyki gospodarowania.
Instalacje znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują
się w oddaleniu od budynków. Instalacje znajdujące się
wewnątrz mogą mieć pomieszczenie do natryskiwania z
góry typu „down flow spray” lub dobrą naturalną
wentylację. Efekty kontaktu skórnego z kwasem
fluorokrzemowym to zazwyczaj miejscowe podrażnienie i
uszkodzenie skóry. Nie ma dowodów na ogólnoustrojowe
efekty wynikające z kontaktu skórnego z kwasem
fluorokrzemowym.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe).
Stężenie środowiskowe jest spodziewane na niskim
poziomie a absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, a absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Stosunkowo duży stopień
absorpcji odnotowano u niektórych gatunków traw a
spożywanie roślin zawierających fluorek może prowadzić
do podniesienia poziomu fluorku u zwierząt i ludzi.
Jednakże, ponieważ uwolnienie do atmosfery przez
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fabryki produkujących metale jest utrzymywane na
poziomie minimalnym poprzez użycie płuczek gazowych
absorpcja z powietrza fluorku przez rośliny, włączając w
to gatunki traw, jest nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy, poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 08 – Produkcja chemikaliów
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Produkcja chemikaliów.
Sektor zastosowania (SU):
SU8
Masowa, wielkotonażowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
SU9
Produkcja chemikaliów wysokowartościowych
SU10
Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem
stopów)
Kategoria Produktu (PC):
PC19
Półprodukty
Kategorie procesu (PROC):
PROC1
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia
PROC2
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych (synteza lub formulacja)
PROC8b
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/z
statków/dużych pojemników w instalacjach przeznaczonych do tego celu
PROC9
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników
(przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC27b
Produkcja proszków metali (procesy mokre)
Kategoria uwolnienia do środowiska (ERC):
ERC2
Formulacja preparatów
ERC4
Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i
produktach, które nie staną się częścią wyrobu
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
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilość
Częstotliwość i czas trwania
zastosowania
Czynniki środowiskowe, na
które nie ma wpływu
zarządzanie ryzykiem
Inne podane warunki

ERC 2, 4, 6a.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 23 000 ton/rok.
Najgorszy przypadek dla jednego zakładu.
Dni emisji/ zakład 330 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20 000 m3/dz.
Procesy związane z produkcją chemikaliów z
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zastosowaniem kwasu fluorokrzemowego różnią się pod
względem stopnia zamknięcia.
Niektóre procesy są całkowicie zamknięte, inne są
otwarte. Stosuje się procesy ciągłe jak i okresowe.
Niektóre instalacje ulokowane są na zewnątrz, inne
wewnątrz budynków.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
W czasie procesów produkcji chemikaliów kwas
fluorokrzemowy
jest
używany
w
specjalnie
przeznaczonych instalacjach przemysłowych i związane z
tym emisje do środowiska są skrajnie ograniczone
(prawie nie występują). Emisje te są na ogół
neutralizowane na miejscu przed odprowadzeniem do
systemu ściekowego. Przyjmuje się, że ścieki kwaśne są
głównie kierowane do strumienia ścieków przemysłowych
oraz że instalacje posiadają wydzielone oczyszczalnie
ścieków i oczyszczalnie gazów odlotowych. Biorąc pod
uwagę, że kwas fluorokrzemowy przy kontakcie z wodą
przechodzi w jony i jest całkowicie rozpuszczalny w
wodzie jego faktyczna konwersja, neutralizacja i
usunięcie z systemu ściekowego powinno być niezwykle
szybkie.
Emisje są ograniczane przez stosowanie
procesów oczyszczania odpadów zaprojektowanych tak,
by minimalizować narażenie wszystkich sektorów
środowiska.
Emisje
do
atmosfery
są
ogólnie
monitorowane i kontrolowane. Odpady ciekłe przed
odprowadzeniem są oczyszczane w celu usunięcia całości
kwasu fluorokrzemowego.
ERC 2
Uwolnienie do powietrza 1,740 kg/dzień.
ERC 4
Uwolnienie do powietrza 1,740 kg/dzień.
ERC 6a
Uwolnienie do powietrza 3,480 kg/dzień.
ERC 2
Ścieki 14,6 kg/dzień.
ERC 4
Ścieki 14,6 kg/dzień.
ERC 6a
Ścieki 14,6 kg/dzień.
ERC 2
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska i brak rozlewania osadu.
ERC 4
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska i brak rozlewania osadu.
ERC 6a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby w niniejszej kategorii uwolnienia do
środowiska i brak rozlewania osadu.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES08
Środki zarządzania ryzykiem –
inne

Środki organizacyjne podjęte,
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Przy kontakcie z wodą, kwas fluorokrzemowy dysocjuje
na jony składowe i całkowicie rozpuszcza się w warstwie
wody. Dlatego uwolnienia do środowiska poprzez system
ściekowy są związane głównie z jonami fluorku.
ERC 2
Ścieki przed oczyszczeniem 697
Ścieki (odpływ z oczyszczalni) 7,3mg/L - Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/kg - Nie występuje rozlewanie osadu
na glebę .
ERC 4
Ścieki przed oczyszczeniem 2.300
Ścieki (odpływ z oczyszczalni) 7,3 mg/L - Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ścieków 0 mg/kg - Nie występuje rozlewanie osadu
na glebę.
ERC 6a
Ścieki przed oczyszczeniem 697
Ścieki (odpływ z oczyszczalni) 7,3mg/L - Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/kg - Nie występuje rozlewanie osadu
na glebę.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
w
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych
Jako że oczyszczanie przez neutralizację i wytrącanie
odbywa się w zakładzie produkcyjnym maksymalna
emisja do potencjalnej dalszej biologicznej oczyszczalni
ścieków wynika wyłącznie z niskiej rozpuszczalności
osadu.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Osad z oczyszczalni jest odsyłany do odzysku, do spalarni
lub na składowisko i nie jest wykorzystywany rolniczo. To
wyklucza zanieczyszczenie gleby przez rozlewanie osadu.
Brak danych

3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 1, 2, 3, 8b, 9, 27b.
Charakterystyka produktu
Stężenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny
Wykorzystywana ilość
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Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
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Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy.
Ze względu na charakter materiałów poziom kontroli jest
skrajnie wysoki i w rzeczywistości narażenie jest bardzo
mało prawdopodobne. Pierwotne źródła emisji na ogół
nie są zlokalizowane w strefie oddechowej pracowników.
Sposób operowania kwasem fluorokrzemowym ogranicza
kontakt pomiędzy produktem a powietrzem, a kontrola
załadunku ogranicza tworzenie aerozolu. Tam gdzie to
wymagane stosuje się systemy odprowadzania oparów
oraz wentylację miejscową (np. okapy). Źródła emisji
mogą być całkowicie lub częściowo odizolowane od
środowiska pracy przez umieszczenie w oddzielnych
pomieszczeniach oraz przez stosowanie zamkniętych i
wentylowanych pomieszczeń pracowniczych. Procesy są
na ogół całkowicie zamknięte, a szczelność jest
monitorowana. Instalacje znajdujące się na zewnątrz z
reguły znajdują się w oddaleniu od budynków ,a
pracownicy są zlokalizowani >4 metrów od źródła emisji.
Instalacje znajdujące się wewnątrz mają dobrą naturalną
wentylację. Efekty kontaktu skórnego z kwasem
fluorokrzemowym to zazwyczaj miejscowe podrażnienie i
uszkodzenie skóry.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe):absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, dlatego absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Stosunkowo wysokie
pobranie fluorku obserwuje się w przypadku traw i
spożywanie roślin zawierających fluorki może prowadzić
do zwiększonego poziomu fluoru w organizmach zwierząt
i ludzi. Jednakże, ponieważ emisja do atmosfery z
instalacji metalurgicznych jest utrzymywana na
minimalnym poziomie przez stosowanie płuczek
gazowych, absorpcja fluorku z powietrza przez rośliny,
włączając w to trawy, jest nieistotna
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy ,poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
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W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 09 – Chemikalia laboratoryjne
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Chemikalia laboratoryjne.
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
uwolnieniu
Warunki techniczne i środki
podjęte na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i

ERC 8a, 8b.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 0,2 ton/rok.
Założony najgorszy przypadek dla pojedynczego małego
źródła laboratoryjnego
Dni emisyjne/ zakład 365 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie uwolnienia
z obiektu. Szeroko rozproszony roztwór
Procesy związane z pracą z kwasem fluorokrzemowym
jako laboratoryjną substancją chemiczną to otwarte
procesy okresowe mające miejsce wewnątrz budynków.
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
Jest to szeroko rozproszone zastosowanie i emisja do
środowiska kwasu fluorokrzemowego z laboratoriów jest
niezmiernie ograniczona (prawie nie występuje).
Uwolnienia środowiskowe są ograniczone przez szeroko
rozproszone zastosowanie i zastosowanie niskich stężeń.

SCENARIUSZ NARAŻENIA ES09
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
zagospodarowaniem odpadów
przeznaczonych do usunięcia
Warunki i środki związane z
zewnętrznym odzyskiem
odpadów

Kwas heksafluorokrzemowy (18-32%)
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Celem przedstawienia bezpiecznego zastosowania w
rozproszonym scenariuszu nie są wymagane żadne
specjalne środki kontroli ryzyka, gdyż małe rozmiary
punktów źródłowych i duże rozcieńczenie w środowisku
spowodowane przez rozproszone użycie zapewniają brak
występowania ryzyka.
ERC 8a
Uwolnienie do powietrza 2,74 kg/dzień.
ERC 8b
Uwolnienie do powietrza 5,48 x 10-6 kg/dzień.
ERC 8a
Ścieki 2,74 kg/dzień - Wykazano straty regionalne.
ERC 8b
Ścieki 0,001 kg/dzień - Wykazano straty regionalne.
ERC 8a
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby dla niniejszego użycia szeroko
rozproszonego
ERC 8b
Gleba (tylko bezpośrednio). Gleba rolna 0 kg/dzień - Brak
uwolnienia do gleby dla niniejszego użycia szeroko
rozproszonego
Jako, że niniejszy scenariusz przedstawia szeroko
rozproszone użycie z małymi źródłami emisji do
środowiska przez oczyszczalnie ścieków, emisje do
pojedynczych oczyszczalni ścieków są niewielkie i z
stężeniem na niskim poziomie.
ERC 8a
Ścieki przed oczyszczeniem 0,0027 mg/L.
Odciek 0,0026 mg/L.
Osad ściekowy 0,0026 mg/kg.
ERC 8b
Ścieki przed oczyszczeniem 0,00005 mg/L.
Odciek 0,00005 mg/L.
Osad ściekowy 0,0005 mg/kg.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
w
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych
Dla niniejszego szeroko rozproszonego scenariusza nie
wymaga się specjalnych środków kontroli ryzyka w celu
udowodnienia bezpiecznego wykorzystania.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Waga dowodów silnie wskazuje, że stężenie w osadach
będzie niezwykle małe i nie będzie prowadzić do
gromadzenia wyższego niż poziomy występujące
naturalnie.
Brak danych
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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

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

Stężenie substancji w produkcie <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane.
Ze względu na charakter materiałów poziom kontroli jest
skrajnie wysoki i w rzeczywistości narażenie jest bardzo
mało prawdopodobne. Procesy w większości nie są
całkowicie zamknięte ale stosuje się efektywne praktyki
gospodarowania. Instalacje znajdujące się wewnątrz
posiadają dobrą naturalną wentylację. W razie potrzeby
wykorzystuje lokalną wentylację wydmuchów jak
zamykane okapy. Efekty kontaktu skórnego z kwasem
fluorokrzemowym to zazwyczaj miejscowe podrażnienie i
uszkodzenie skóry. Nie ma dowodów na ogólnoustrojowe
efekty wynikające z kontaktu skórnego z kwasem
fluorokrzemowym.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe).
Stężenie środowiskowe jest spodziewane na niskim
poziomie a absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, a absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Stosunkowo duży stopień
absorpcji odnotowano u niektórych gatunków traw a
spożywanie roślin zawierających fluorek może prowadzić
do podniesienia poziomu fluorku u zwierząt i ludzi.
Jednakże, ponieważ uwolnienie do atmosfery przez
fabryki produkujących metale jest utrzymywane na
poziomie minimalnym poprzez użycie płuczek gazowych
absorpcja z powietrza fluorku przez rośliny, włączając w
to gatunki traw, jest nieistotna.
Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy ,poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
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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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z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 10 – Wykorzystanie kwasu fluorokrzemowego do zakwaszania
minerałów
1. Krótki tytuł scenariusza narażenia:
Zakwaszanie minerałów kwasem fluorokrzemowym.
Sektor zastosowania (SU):
SU8
Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy
naftowej)
Kategoria Produktu (PC):
–
Nie dotyczy
Kategorie procesu (PROC):
PROC3
Zastosowanie w zamkniętych procesach okresowych (synteza lub formulacja)
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

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

ERC 1
Stan skupienia produktu: ciekły.
Stężenie substancji w produkcie <35%.
Roczne zużycie na zakład 460 ton/rok.
Dni emisyjne/ zakład 330 dni/rok.
Wielkość odpływu z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Ilość dostępnej wody rzecznej, która przyjmie emisję z
obiektu 20000 m3/dz.
Procesy
związane
z
wykorzystaniem
kwasu
fluorokrzemowego do zakwaszania minerałów różnią się
pod względem zamknięcia.
Niektóre procesy są
całkowicie zamknięte, inne są otwarte. Stosuje się
procesy ciągłe jak i okresowe. Niektóre instalacje
ulokowane są na zewnątrz, inne wewnątrz budynków
Z powodu niebezpiecznego i żrącego charakteru kwasu
fluorokrzemowego instalacje produkcyjne są ściśle
kontrolowane.
W czasie procesów zakwaszania minerałów kwas
fluorokrzemowy jest wykorzystywany w wydzielonych
instalacjach przemysłowych i związane z tym emisje do
środowiska są niezmiernie ograniczone (prawie nie
występują) i przeważnie są neutralizowane na miejscu
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uwolnienia do gleby

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

przed wylaniem do systemu ściekowego. Ścieki kwasowe
zostałyby najpierw skierowane do strumienia odpadów i
oczekuje się, że instalacje posiadają wydzielone
oczyszczalnie ścieków i gazów odlotowych. Uwolnienia
środowiskowe są ograniczone przez wydzielony proces
odprowadzania ścieków zaprojektowany, aby ograniczać
ryzyko środowiskowe we wszystkich środowiskach,
których dotyczy. Uwolnienia do atmosfery są
monitorowane i kontrolowane. Ścieki są z reguły
oczyszczane (neutralizacja do pH neutralnego i/lub
wytrącanie) przed uwolnieniem, aby usunąć cały kwas
fluorokrzemowy z wody ściekowej.
Uwolnienie do powietrza 76,7 kg/dzień.

–

Ścieki 92 kg/dzień - Oparte na wydajnej oczyszczalni.

–

Gleba (tylko bezpośrednio) Gleba rolna 0 kg/dzień.

–

Przy kontakcie z wodą, kwas fluorokrzemowy dysocjuje w
jony składowe i całkowicie rozpuszcza się w warstwie
wody. Dlatego uwolnienia do środowiska poprzez system
ściekowy są związane głównie z jonami fluorku.
Oczyszczalnie ścieków w fabrykach produkujących kwas
fluorokrzemowy wykorzystują oczyszczanie przez dodanie
wodorotlenku lub wapna, aby doprowadzić do
neutralizacji i wytrącenia jonów fluorku.
Ścieki (odciek w oczyszczalni) 4,42 mg/l Ustanowione na
poziomie 7,3 w wyniku oczyszczania i pozbywania się na
miejscu.
Osad ściekowy 0 mg/kg Nie występuje roznoszenie osadu
do gleby więc dla potrzeb niniejszej oceny stężenie w
osadzie ściekowym będzie równe 0.
We wszystkich stężeniach mających znaczenie dla
środowiska,
fluorek
jest
przekształcany
na
nierozpuszczalny fluoryt, kriolit i apatyt. Nie istnieją
zmierzone dane dotyczące poziomu fluorku w osadach.
Brak danych

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

Oczyszczanie chemiczne lub oczyszczalnia ścieków na
miejscu. Woda ściekowa jest oczyszczana głównie
metodą chemicznej neutralizacji/wytrącania.
Wielkość odcieku z oczyszczalni ścieków 2000 m3/dz.
Waga dowodów silnie wskazuje, że stężenie w osadach
będzie niezwykle małe i nie będzie prowadzić do
gromadzenia wyższego niż poziomy występujące
naturalnie.
Brak danych
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3. Kontrola narażenia pracowników
PROC 3
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 <35%.
Stan skupienia produktu: ciekły.
Brak danych
Czas trwania na dzień na stanowisko [na jednego
pracownika] 8 godzin/dzień.
Częstotliwość dla stanowiska [jednego pracownika] 220
dni/rok.
Aby zminimalizować narażenie na ryzyko, pracownicy
związani z produkcją, posługiwaniem się, pobieraniem
próbek i przenoszeniem materiałów są wyszkoleni w
zakresie procedur, a sprzęt ochronny jest dobrany tak,
aby chronić w najgorszym możliwym przypadku. Może on
obejmować ubiór chemoodporny, gogle i sprzęt
ochraniający drogi oddechowe tam, gdzie jest to
wymagane. Części ciała potencjalnie narażone: skóra,
oczy.
Ze względu na charakter materiałów poziom kontroli jest
skrajnie wysoki i w rzeczywistości narażenie jest bardzo
mało prawdopodobne. Źródła emisji mogą być częściowo
lub całkowicie odizolowane od miejsca pracy poprzez
izolowanie źródła w całkowicie zamkniętym i osobnym
pomieszczeniu i wykorzystywanie całkowitej osłony
osobistej z wentylacją w razie potrzeby. Procesy są z
reguły
całkowicie
zamknięte
(hermetycznie)
i
integralność zamknięcia jest monitorowana. Instalacje
znajdujące się na zewnątrz z reguły znajdują się w
oddaleniu od budynków i pracownicy są zlokalizowani >4
metrów od źródła dalekiego pola. Instalacje znajdujące
się wewnątrz mają dobrą naturalną wentylację. Efekty
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym to
zazwyczaj miejscowe podrażnienie i uszkodzenie skóry.
Nie ma dowodów na ogólnoustrojowe efekty wynikające z
kontaktu skórnego z kwasem fluorokrzemowym.
Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (drogi
pokarmowe).
Stężenie środowiskowe jest spodziewane na niskim
poziomie a absorpcja fluorku przez rośliny z gleby jest
niska w wyniku niskiej dostępności biologicznej fluorku w
glebie, a absorpcja z powietrza jest ogólnie
najważniejszą drogą narażenia. Stosunkowo duży stopień
absorpcji odnotowano u niektórych gatunków traw a
spożywanie roślin zawierających fluorek może prowadzić
do podniesienia poziomu fluorku u zwierząt i ludzi.
Jednakże, ponieważ uwolnienie do atmosfery przez
fabryki produkujących metale jest utrzymywane na
poziomie minimalnym poprzez użycie płuczek gazowych
absorpcja z powietrza fluorku przez rośliny, włączając w
to gatunki traw, jest nieistotna.
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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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Z powodu charakteru materiałów poziom kontroli jest
niezwykle wysoki, tak więc w rzeczywistości narażenie na
ryzyko jest bardzo mało prawdopodobne. Źródła emisji
mogą być częściowo lub całkowicie odizolowane od
miejsca pracy ,poprzez izolowanie źródła w całkowicie
zamkniętym i osobnym pomieszczeniu oraz stosowanie w
razie potrzeby zamkniętych pomieszczeń pracowniczych
z wentylacją.
W razie potrzeby stosuje się system odprowadzania
oparów i wywiew miejscowy, taki jak zamykane okapy.
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
(wysoko kontrolowane systemy). Jednakże w celu
minimalizacji narażenia zaleca się stosowanie odzieży
ochronnej. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

