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     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 
 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 830/2015
  
 

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor produktu 

Názov látky:  hydroxid vápenatý 

Synonymá: Hasené vápno, vzdušné hasené vápno, stavebné vápno, kalcia, mastné vápno, 
chemické vápno, hladiace vápno, omietkové vápno, (di)hydroxid vápenatý, 
hydroxid vápenatý, vápenný hydrát, vápno, vápenná voda 

Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci. 
Chemický názov a vzorec: (Di)Hydroxid vápenatý – Ca(OH)2 
Obchodný názov: Biele vápno CL 90 podľa EN 459-1, SuperCalco 
CAS: 1305-62-0 
EC: 215-137-3 
Molekulárna hmotnosť: 74,09 g/mol 
Registračné číslo REACH: 01-2119475151-45-0012  

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Relevantné identifikované použitia: Pozrite určené použitie v tabuľke 1 dodatku k tejto KBÚ 
Použitia, ktoré sa neodporúčajú:  Neexistuje neodporúčané použitie  

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Meno: Carmeuse Slovakia s.r.o., závod Vápenka Slavec 
Adresa: Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovenská republika 
Tel. č.: +421 58 7862 225 
Fax: +421 58 7862 226 
E-mail kompetentnej osoby, zodpovednej 
za KBÚ v členskom štáte alebo EÚ: 
 
 

aorsula@carmeuse.sk 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

Európsky núdzový telefón: 112 
 

 Národné toxikologické informačné centrum 
+421 2 547 741 66 

Núdzový telefón v spoločnosti +421 911 649 018 
K dispozícii mimo pracovnej doby:   Áno   Nie 
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ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI  
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi 

2.1.1 Klasifikácia látky podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 

Trieda nebezpečnosti Kategória nebezpečnosti Výroky o nebezpečnosti 

Dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2) 2 H315 Dráždi kožu. 

Vážne poškodenie / podráždenie očí (Eye Dam 1) 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie 
očí. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová 
expozícia. Podráždenie dýchacích ciest (STOT SE 3) 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie 

dýchacích ciest. 

 

2.1.2 Doplňujúce informácie 

Pre kompletný zoznam a znenie H - výstražných upozornení a P –bezpečnostných upozornení: viď kapitolu 16. 

2.2 Prvky označovania 

2.2.1 Označenie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 

Nebezpečné látky: Hydroxid vápenatý 

Výstražný piktogram: 

  

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo  

Výstražné upozornenia: 
H315:  Dráždi kožu. 
H318:  Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H335:  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  

Bezpečnostné upozornenia: 
P102:  Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P261:  Zabráňte vdychovaniu prachu. 
P280:  Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre. 
P302+P352:  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P304+P340:  PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne  
 dýchať. 
P310:  Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. 
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P305+P351+P338:  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
 kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P501:  Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov. 
 
Doplňujúce značenie: 
Neuvádza sa. 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Látka nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB látku v súlade s prílohou XIII dokumentu REACH (Nariadenie (ES) č. 
1907/2006). 
Neboli identifikované žiadne ďalšie riziká . 

ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH  

3.1 Látky 

Hlavná zložka 
CAS číslo EC číslo Registračné 

číslo REACH 
Názov: Hmotnosť, 

obsah (%) 
Klasifikácia podša (EC) č. 
1272/2008 [CLP] 

1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-
45-0012 

hydroxid 
vápenatý 

100% Eye Dam 1 H318 
Skin Irrit. 2 H315 
STOT SE 3 (inhalácia) H335 

 
Nečistoty  
Žiadne nečistoty, relevantné pre klasifikáciu a označenie. 

3.2 Zmesi 

Nepoužije sa – nie je zmes. 

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné informácie 
Žiadne známe oneskorené účinky. Kontaktujte lekára v prípade akejkoľvek expozície, okrem málo závažných 
prípadov. 

Po vdýchnutí 
Odstráňte zdroj prachu alebo presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po kontakte s pokožkou  
Opatrne a jemne očistite kontaminované časti tela aby sa odstránili všetky stopy výrobku. Opláchnite 
zasiahnutú oblasť veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminovaný odev. V prípade potreby vyhľadajte 
lekársku pomoc. 

Po kontakte s očami  
Opláchnite oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 
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Po požití 
Vyčistite ústnu dutinu vodou a následne vypite veľké množstvo vody. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Ochrana osoby poskytujúcej prvú pomoc: Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom - používajte vhodné 
ochranné pomôcky (viď kapitola 8). 
Zabráňte vdýchnutiu prachu - zabezpečte dostatočné vetranie alebo vhodné ochranné prostriedky dýchacích 
ciest, používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri kapitolu 8). 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Hydroxid vápenatý nie je akútne toxický orálne, cez pokožku ani vdýchnutím. Látka je klasifikovaná ako dráždivá 
pre pokožku a dýchacie ústrojenstvo a predstavuje riziko vážneho poškodenia zraku. Neexistuje žiadna hrozba 
negatívnych systematických účinkov, keďže lokálnym účinkom (pH účinok) je veľké zdravotné riziko. 

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Dodržujte inštrukcie, uvedené v odseku 4.1. 

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1 Hasiace prostriedky  

5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky  

Vhodné hasiace prostriedky: Výrobok nie je horľavý. Použite suchý práškový, penový alebo CO2 hasiaci prístroj 
pre uhasenie požiaru v blízkosti. 
Použite hasiace postupy, ktoré sú vhodné pre lokálne podmienky a okolité prostredie.  

5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky  

Nepoužívať vodu. Zabrániť kontaktu s vlhkosťou.  

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Oxid vápenatý reaguje s vodou a vytvára teplo. Toto môže predstavovať riziko pre horľavý materiál.  

5.3 Rady pre požiarnikov 

Zabráňte tvorbe prachu. Použite dýchací prístroj. Použite hasiace postupy, ktoré sú vhodné pre lokálne 
podmienky a okolité prostredie.  

ODDIEL 6.  OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ  

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál  

Zaistite zodpovedajúce vetranie.  
Udržujte čo najnižšiu úroveň prašnosti.  
Udržujte nechránené osoby mimo dosah.  
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom – používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri odsek 8).   
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Zabráňte vdýchnutiu prachu – zabezpečte dostatočné vetranie alebo vhodné ochranné dýchacie vybavenie, 
používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri odsek 8).  
Zabrániť kontaktu s vlhkosťou. 

6.1.2 Pre pohotovostný personál  

Udržujte čo najnižšiu úroveň prašnosti.  
Zaistite zodpovedajúce vetranie. 
Udržujte nechránené osoby mimo dosah.  
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom – používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri odsek 8).   
Zabráňte vdýchnutiu prachu – zabezpečte dostatočné vetranie alebo vhodné ochranné dýchacie vybavenie, 
používajte vhodné ochranné prostriedky (pozri odsek 8). 
Zabrániť kontaktu s vlhkosťou. 

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zachyťte uniknutú látku. Ak je to možné, uchovávajte materiál suchý. Ak je to možné, zakryte priestor aby sa 
zabránilo riziku prachu. Zabráňte nekontrolovaným únikom do vodných tokov a kanalizácie (rast pH). Akýkoľvek 
veľký únik do vodného toku musí byť oznámený environmentálnej agentúre alebo inému regulačnému orgánu.  

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

V každom prípade zabráňte tvorbe prachu.  
Ak je to možné, udržujte materiál suchý.  
Pozbierajte produkt mechanicky suchým spôsobom.  
Použite vysávač alebo produkt naberte lopatou do vriec.  

6.4 Odkaz na iné oddiely  

Ohľadom ďalších informácií o kontrolách expozície/ osobnej ochrane alebo likvidácii pozrite odsek 8 a 13 
a prílohu tejto karty bezpečnostných údajov. 

ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE  

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  

7.1.1 Ochranné opatrenia  

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte ochranné prostriedky (pozri odsek 8 tejto karty 
bezpečnostných údajov). Nepoužívajte kontaktné šošovky počas manipulácie s týmto výrobkom. Je tiež vhodné 
mať k dispozícii osobnú vreckovú očnú sprchu. Udržujte čo najnižšiu úroveň prašnosti. Minimalizujte tvorbu 
prachu. Zakryte zdroje prachu, používajte odsávaciu ventiláciu (lapač prachu v miestach manipulácie). 
Manipulačné systémy by mali byť uzavreté. Pri manipulácii s vrecami je potrebné vykonať bežné bezpečnostné 
opatrenia vzhľadom na riziká, uvedené v Smernici Rady 90/269/EHS. 

7.1.2 Inštrukcie pre všeobecnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Zabráňte vdýchnutiu, požitiu a kontaktu s pokožkou a očami. Vyžadujú sa všeobecné opatrenia BOZP pre 
zaistenie bezpečnej manipulácie s látkou. Tieto opatrenia zahŕňajú overené personálne a organizačné postupy 
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(čiže pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi zariadeniami), zákaz pitia, jedenia a fajčenia na pracovisku. 
Osprchujte a prezlečte sa na konci pracovnej zmeny. Nepoužívajte kontaminovaný odev doma. 

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Látka by mala byť skladovaná v suchých podmienkach. Je potrebné zabrániť akémukoľvek kontaktu so 
vzduchom a vlhkosťou. Veľkokapacitné skladovanie sa musí zabezpečovať v na to určených zásobníkoch. 
Uchovávajte mimo kontaktu s kyselinami, veľkým množstvom papiera, slamy a nitro zložkami. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Nepoužívajte hliník na prepravu alebo uskladnenie ak existuje riziko kontaktu s vodou.  . 

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia  

Pozrite určené použitie v prílohe 1 k tejto KBÚ.  
Ohľadom dodatočných informácií pozrite relevantné možnosti expozície, ktoré sú k dispozícii u vášho 
dodávateľa/ v prílohe a pozrite odsek 2.1: Kontrola expozície pracovníkov.  

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA  

8.1 Kontrolné parametre  

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. 
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
a v znení neskorších predpisov: 

Chemická 
látka CAS 

NPEL 
Poznámka priemerný krátkodobý 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

hydroxid vápenatý  
respirabilná frakcia 1305-62-0  

- 
 

1 
 
- 

 
4 - 

Odporúčanie SCOEL (SCOEL/SUM/137; pozri odsek 16.6): 

PNEC voda = 490 µg/l 

PNEC zemina/podzemné vody = 1080 mg/l 

Hygienické limity v pracovnom prostredí (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení): 

Prípustný expozičný limit chemickej látky alebo prachu je celozmenový časovo vážený priemer koncentrácií 
plynov, pá alebo aerosólov v pracovnom ovzduší, ktorým môže byť podľa súčasného stavu vedomostí vystavený 
zamestnanec v osemhodinovej alebo kratšej zmene týždňovej pracovnej doby, bez toho, aby u neho došlo aj pri 
celoživotnej pracovnej expozícii k poškodeniu zdravia, k ohrozeniu jeho pracovnej schopnosti a výkonnosti. 
Prípustný expozičný limit je stanovený pre prácu, pri ktorej priemerná pľúcna ventilácia zamestnanca 
neprekračuje 20 litrov za minútu za osemhodinovú zmenu. 

Prípustný expozičný limit (PEL) 2 mg/m3 

Najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P) 4mg/m3 

Limity podľa vyhlášky o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení nie sú stanovené. 

Limity podľa smernice 2000/39/ES (2017/164) pre vdychovateľnú frakciu pre expozíciu 8 hodín  1 mg/m3, pre 
krátkodobú expozíciu 4mg/m3. 
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8.2 Kontroly expozície  

Pre kontrolu potenciálnej expozície je potrebné zabrániť tvorbe prachu. Okrem toho sa odporúčajú 
zodpovedajúce ochranné prostriedky. Musia sa používať prostriedky ochrany zraku (napr. okuliare alebo štít) 
okrem prípadov, ak je možné kontakt s očami vylúčiť vďaka povahe a typu použitia (napr. uzavretý proces). 
Ďalej sa vyžaduje používanie ochrany tváre, ochranného odevu a ochrannej obuvi podľa potreby.  
Pozrite relevantné možnosti expozície, uvedené v prílohe/ u vášho dodávateľa. 

8.2.1 Primerané technické prostriedky  

Ak prevádzka u užívateľa vytvára prach, je potrebné použiť prevádzkové kryty, lokálnu odsávaciu ventiláciu 
alebo iné technické prostriedky pre udržanie vzdušnej prašnosti pod odporúčanými limitnými hodnotami 
expozície. 

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, napríklad osobné ochranné pracovné prostriedky 

8.2.2.1 Všeobecne 

Pri práci s vápnom nejedzte, nepite ani nefajčite, čím zabránite kontaktu s pokožkou či ústami. Pred  
zahájením práce s vápnom použite ochranný krém a používajte ho opakovane v pravidelných  
intervaloch. Ihneď po práci s vápnom alebo s materiálmi obsahujúcimi vápno je potrebné, aby sa  
pracovníci umyli alebo osprchovali alebo použili prípravky na zvlhčenie pokožky. 

8.2.2.2 Ochrana očí/tváre 

 
 
 

Nepoužívajte kontaktné šošovky. V prípade práškov používajte utesnené okuliare s bočnými krytmi alebo 
širokouhlé plné okuliare. Je tiež vhodné mať k dispozícii vreckovú očnú sprchu. 

8.2.2.3 Ochrana kože 

 
 
 

Keďže hydroxid vápenatý je klasifikovaný ako dráždiaci pokožku, expozícia pokožky musí byť minimalizovaná 
tak, ako je to len technicky možné. Odporúča sa používať ochranné rukavice (nitrilové), štandardný ochranný 
odev, plne pokrývajúci pokožku, dlhé nohavice, kombinézy s dlhým rukávom s manžetami a topánky, odolné 
voči žieravinám a brániace prenikanou prachu.  
 

8.2.2.4 Ochrana dýchacích ciest  
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Odporúča sa lokálna ventilácia pre udržiavanie úrovne pod stanovenými prahovými hodnotami. Odporúča sa 
vhodná maska s časticovým filtrom v závislosti od očakávaných limitných hodnôt expozície. Pozrite relevantné 
možnosti expozície, uvedené v prílohe/ u vášho dodávateľa. Ochrana dýchacích ciest by mala byť 
uspôsobená/prispôsobená hladine prachu a vyhovovať príslušnej norme EN (napr. EN 149+A1, EN 140, EN 
14387+A1, EN 1827+A1) alebo v súlade s národnými normami.  

8.2.2.5 Tepelná nebezpečnosť  

Látka nepredstavuje tepelné riziko, preto sa nepožadujú osobitné opatrenia. 

8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície  

Všetky ventilačné systémy musia byť pred vypustením do ovzdušia filtrované.  
Zabráňte uvoľňovaniu do prostredia.  
Zachyťte uniknutú látku. Akýkoľvek veľký únik do vodného toku musí byť oznámený environmentálnej agentúre 
alebo inému regulačnému orgánu.  
Ohľadom podrobných vysvetlení opatrení na riadenie rizika, ktoré zodpovedajúco kontrolujú expozíciu 
životného prostredia danej látke, pozrite relevantné možnosti expozície, uvedené v prílohe/ u vášho 
dodávateľa.  
Ďalšie podrobné informácie sú uvedené v prílohe k tejto KBÚ.  

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad:  Biely alebo špinavo biely (béžový) jemný prášok   
Zápach:  bez zápachu 
Limit zápachu:  neaplikuje sa 
pH:  12,4 (nasýtený roztok pri 20 °C) 
Teplota topenia:  > 450 °C (výsledok štúdie, metóda EU A.1) 
Teplota varu:  neaplikuje sa (tuhý, s teplotou topenia > 450 °C) 
Teplota vzplanutia:  neaplikuje sa (tuhý, s teplotou topenia > 450 °C) 
Rýchlosť odparovania:  neaplikuje sa (tuhý, s teplotou topenia > 450 °C) 
Horľavosť:  nehorľavý (výsledok štúdie, metóda EU A.10) 
 
Horné/dolné medzné hodnoty 
horľavosti alebo výbušnosti: nehorľavá, nevýbušná látka (bez výskytu akýchkoľvek chemických 

štruktúr obvykle súvisiacich s výbušnými vlastnosťami), neaplikuje sa 
Tlak pary:  neaplikuje sa (tuhý, s teplotou topenia > 450 °C) 
Hustota pary:  neaplikuje sa 
Relatívna hustota:  2,24 (výsledok štúdie, metóda EU A.3) 
Rozpustnosť vo vode:  1844,9 mg/L (výsledok štúdie, metóda EU A.6) 
Rozdeľovací koeficient:  neaplikuje sa (anorganická látka) 
Teplota samovznietenia:  žiadna relatívna teplota samovznietenia pod 400 °C (výsledok štúdie, 

metóda EU A.16)  
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Teplota rozkladu:  pri zahriatí nad 580°C sa hydroxid vápenatý rozkladá a vzniká oxid 
vápenatý (CaO) a voda (H2O). 

Viskozita:  neaplikuje sa (tuhý, s teplotou topenia > 450 °C) 
Výbušné vlastnosti: neaplikuje sa, nevýbušná látka (neexistencia chemických štruktúr, ktoré 

sú bežne spájané s výbušnými vlastnosťami, vápnik a kyslík sa nachádzajú 
v preferovanom oxidačnom stupni), nejde o výbušninu ani 
o pyrotechniku, pretože látka sama o sebe nie je schopná chemickou 
reakciou vytvárať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, aby 
spôsobila škody svojmu okoliu. Nie je schopná samovoľnej exotermickej 
chemickej reakcie. 

Oxidačné vlastnosti: žiadne oxidačné vlastnosti (vychádzajúc z chemickej štruktúry látka 
neobsahuje prebytok kyslíka ani iných štrukturálnych skupín, o ktorých 
sa vie, že by súviseli s tendenciou exotermicky reagovať s horľavým 
materiálom). 

9.2 Iné informácie  

Nie sú k dispozícii žiadne iné informácie. 

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita  

Vo vodnom prostredí sa Ca(OH)2 disociuje za vzniku katiónov vápnika a hydroxylových aniónov, ak je v roztoku  
(rozpustený). 

10.2 Chemická stabilita  

Za normálnych podmienok používania a skladovania/suché podmienky) je hydroxid vápenatý stabilný.  

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií  

Hydroxid vápenatý reaguje exotermicky s kyselinami. Po nahriatí nad 580°C sa hydroxid vápenatý rozkladá na  
oxid vápenatý (CaO) a vodu  (H2O):  Ca(OH)2  → CaO + H2O. Oxid vápenatý reaguje s vodou  a vytvára teplo. To  
môže predstavovať riziko pre horľavý materiál. 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  

Minimalizovať kontakt so vzduchom a vlhkosťou aby sa zabránilo degradácii. 

10.5 Nekompatibilné materiály  

Hydroxid vápenatý exotermicky reaguje s kyselinami a vytvára soli vápnika.  
Hydroxid vápenatý reaguje s hliníkom a mosadzou za prítomnosti vlhkosti a vytvára vodík:    
CaO(OH)2 + 2 Al + 6 H2O → Ca (Al(OH)4)2 + 3 H2 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu  

Žiadne. 
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ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch 

a. Akútna toxicita 

Orálna LD50> 2000 mg/kg brutto (OECD 425, potkan).  

Dermálna LD50> 2500 mg/kg brutto ((di)hydroxid vápenatý, OECD 402, králik). Tieto výsledky sú 
aplikovateľné aj na oxid vápenatý, keďže po kontakte s vodou sa vytvára hydroxid vápenatý. 

b. Poleptanie kože/podráždenie kože 
Dráždi kožu. 
c. Vážne poškodenie očí/podráždenie očí 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
d. Respiračná alebo kožná senzibilizácia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
e. Mutagenita zárodočných buniek 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
f. Karcinogenita 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
g. Reprodukčná toxicita  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
h. Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia 

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
i. Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia 

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 
j. Aspiračná nebezpečnosť 
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. 

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

12.1 Toxicita  

12.1.1 Akútna/ chronická toxicita pre ryby 

LC50 (96h) pre sladkovodné ryby: 50,6 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

LC50 (96h) pre sladkovodné ryby: 457 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

12.1.2  Akútna/ chronická toxicita pre bezstavovce 

EC50 (48h) pre sladkovodné bezstavovce: 49,1 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

LC50 (96h) pre sladkovodné bezstavovce: 158 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 
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12.1.3  Akútna/ chronická toxicita pre vodné rastliny 

EC50 (72h) pre sladkovodné riasy: 184,57 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

NOEC (72h) pre sladkovodné riasy: 48 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

12.1.4 Toxicita pre mikroorganizmy, napríklad baktérie 

Pri vysokej koncentrácii sa vďaka zvýšeniu teploty a pH oxid vápenatý používa na dezinfekciu splaškových kalov.   

12.1.5 Chronická toxicita pre vodné organizmy 

NOEC (14d) pre morské bezstavovce: 32 mg/l ((di)hydroxid vápenatý) 

12.1.6 Toxicita pre pôdne organizmy  

EC10/LC10 alebo NOEC pre pôdne mikroorganizmy: 2000 mg/kg pôdy (suchá hmotnosť) (di)hydroxid vápenatý) 

EC10/LC10 alebo NOEC pre pôdne mikroorganizmy: 12000 mg/kg pôdy (suchá hmotnosť) (di)hydroxid vápenatý) 

12.1.7 Toxicita pre suchozemské rastliny  

NOEC (21d) pre suchozemské rastliny: 1080 mg/kg di)hydroxid vápenatý) 

12.1.8  Celkový účinok  

Akútny pH účinok. Aj keď sa tento výrobok používa pre úpravu kyslosti vody, viac ako 1g/liter môže byť škodlivý 
pre vodný život. Hodnota pH nad 12 sa v dôsledku zriedenia a karbonizácie rýchlo zníži.  

12.1.9  Ďalšie informácie  

Nie sú, neaplikuje sa. 

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť  

Nie je relevantná pre anorganické látky. 

12.3 Bioakumulačný potenciál  

Nie je relevantný pre anorganické látky.  

12.4 Mobilita v pôde  

(Di)hydroxid vápenatý, ktorý je ťažko rozpustný, predstavuje nízku pohyblivosť vo väčšine pôd.   

Navyše sa tento produkt používa ako hnojivo. 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Hodnotenie pre PBT alebo vPvB v súlade s Prílohou XIII nebolo uskutočnené. Toto hodnotenie nie je relevantné 
pre anorganické látky.  
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12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Nie sú zistené žiadne ďalšie negatívne účinky.  

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ  

13.1  Metódy spracovania odpadu  

Zneškodňovanie oxidu vápenatého musí byť v súlade s miestnou a národnou legislatívou. Spracovanie, použitie 
alebo kontaminácia tohto výrobku môžu zmeniť možnosti hospodárenia s odpadom. Zneškodnite obal 
a nepoužitý obsah v súlade s platnými požiadavkami členského štátu a miestnymi požiadavkami.  

Použitý obal je určený len pre balenie tohto produktu. Nesmie sa opätovne použiť pre iné účely. Po použití obal 
úplne vyprázdnite.  

 

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE  

14.1 Číslo OSN  

Žiadne. 

14.2 Správne expedičné označenie OSN  

Žiadne. 

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu  

Žiadne. 

14.4 Obalová skupina  

Žiadne. 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie  

Žiadne 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  

Zabráňte unikaniu prachu počas prepravy použitím vzduchotesných cisterien pri prášku a nákladných vozidiel  
s krytou korbou pre granulovaný materiál.  

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC  

Nie je upravené 

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE  

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia 
a životného prostredia 

Povolenia:   nevyžadujú sa  
Obmedzenia použitia:  žiadne 
Iné predpisy EÚ:  (Di)hydroxid vápenatý nie je SEVESO (smernica 96/82/ES)  látkou ani látkou, 

narúšajúcou ozón a nejde o perzistentnú organickú znečisťujúcu látku.  
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Národné predpisy:   Ohrozenie vody triedy 1 (Nemecko).   
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovania a 
obmedzovania chemických látok, o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93, nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH), v znení neskorších 
predpisov 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o 
zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 1907/2006 (CLP), v znení 
neskorších predpisov 
Smernica Komisie č. 2000/39/ES o stanovení prvého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na 
pracovisku k prevedeniu smernice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
spojenými s chemickými činiteľmi používanými pri práci 
Smernica Komisie č. 2006/15/ES o stanovení druhého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na 
pracovisku k prevedeniu smernice Rady 98/24/ES a zmene smerníc 91/322/EHS a 2000/39/ES 
Smernica Komisie č. 2009/161/EU zo dňa 17. decembra 2009, ktorou sa stanovuje tretí zoznam zoznamu 
smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevedeniu smernice  Rady 98/24/ES a ktorou sa mení 
smernica Komisie 2000/39/ES 
Smernica Komisie (EU) č. 2017/164 zo dňa 31. januára 2017, , ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam zoznamu 
smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevedeniu smernice  Rady 98/24/ES a ktorou sa mení 
smernica Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU 
 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti  

Pre túto látku bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov, nepredstavujú však záruku na charakteristiky 
konkrétneho produktu ani nepredstavujú právne platný zmluvný vzťah. 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV pre Ca(OH)2 bola vyhotovená a harmonizovaná na európskej úrovni  
asociáciou EULA v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a 
Nariadením ES č. 830/2015. 

 

16.1 Výstražné upozornenia 

H315:   Dráždi kožu 
H318:   Spôsobuje vážne poškodenie očí.  

H335:   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 
   

16.2 Skratky 

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Európska 
  dohoda o preprave nebezpečných vecí cestnou/železničnou dopravou) 

APF  Assigned protection factor (pridelený faktor ochrany) 
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KBÚ = SDS Safety Data sheet (Karta bezpečnostných údajov) 

CAS  Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vedie najkompletnejší 
  zoznam chemických látok. Každá látka registrovaná v registri CAS má pridelené 
  registračné číslo CAS. Registračné číslo CAS (bežne uvádzané ako číslo CAS) je široko 
  využívané ako špecifické číselne označenie chemickej látky. 

CLP  Classification, labelling and packaging – klasifikácia, označovanie a balenie (Nariadenie (ES)  
  č. 1207/2008) 

DNEL  Derived no-effect level (stanovená úroveň, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým vplyvom na  
  ľudské zdravie) 

Eye Dam 1  Serious eye damage (vážne poškodenie očí) 
EC50:  stredná účinná koncentrácia 
ECHA  European Chemicals Agency (Európska agentúra pre chemické látky) 
EINECS  European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Európský zoznam  
  existujúcich obchodovaných chemických látok) 
EPA  Type of high efficiency air filter (typ vysoko účinného vzduchového filtra) 
ES / SE  Exposure scenario (expozičný scénar / scénar expozície) 
HEPA  Type of high efficiency air filter (typ vysokoúčinného vzduchového filtra) 
IATA  International Air Transport Association (Medzinárodná letecká dopravná asociácia) 
IMDG  International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Medzinárodná  
  dohoda o námornej preprave nebezpečných vecí) 
LC50:  stredná smrteľná koncentrácia 
LD50:  stredná smrteľná dávka  
LOEL  Lowest observed effect level (najnižšia dávka s pozorovaným účinkom, rozumie sa najnižšia  
  skúšaná dávka alebo úroveň expozície, pri ktorej v určitej štúdii bol pozorovaný štatisticky  
  významný účinok v exponovanej populácii v porovnaní s vhodnou kontrolnou skupinou) 
NOEC:  No observable effect concentration (najvyššia testovaná koncentrácia toxickej látky, Pri ktorej 
  ešte nedošlo k štatisticky významnému nepriaznivému pôsobeniu na organizmy v porovnaní s 
  kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrácia nevyvolávajúca viditeľný efekt) 
NOEL  No observed effect level (dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku - hodnotou  
  dávky bez pozorovaného účinku sa rozumie najvyššia skúšaná hodnota dávky alebo  
  úroveň expozície, pri ktorej v určitej štúdii neboli zistené štatisticky významné účinky v  
  exponovanej skupine v porovnaní s vhodnou kontrolnou skupinou) 
NPK-P   Najvyššia prípustná koncentrácia 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre  
  hospodársku spoluprácu a rozvoj) 
OECD TG OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny) 
OEL:  limitná hodnota expozície pri práci  
PBT:  perzistentná, bioakumulatívna, toxická chemikália 
PEL   Prípustný expozičný limit 
PNEC:  koncentrácia s predpokladaným účinkom  
PROC  Process category (kategória procesov) 
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REACH  Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrácia, hodnotenie,  
  povolenie a obmedzovanie chemických látok (Nariadenie (ES) č. 1907/2006) 
Skin Irrit.  Skin irritation (dráždivosť pre kožu) 
STEL:  limitná hodnota krátkodobej expozície  
STOT  Specific Target Organ Toxicity (toxicita pre špecifikcé cieľové orgány), SE – jednorázová,  
  RE – opakovaná expozícia 
 
TLV-TWA Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahový limit, časovo vážená priemerná  
  koncentrácia chemickej látky v ovzduší (mg.m-3), ktorej pracovník môže být vystavený počas  
  pracovnej dobu, zvyčajne 8 h) 
vPvB:  veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna chemikália 

16.3 Odborná literatúra  

(1) Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, 
European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF dokument] 

(2) Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008 

(3) Pôvodná KBÚ 

(4) www.echa.eu 

(5) www.eurlex.eu 

16.4 Zmena 

Verzia 1.2 Ca(OH)2/SK, jún 2017 

 

Revízia č. 3 

KBÚ bola aktualizovaná na základe požiadavky platnej legislatívy 

Odmietnutie 

Táto karta bezpečnostných údajov (KBÚ) vychádza z právnych ustanovení Nariadenia ES č. 1907/2006, článok 
31 a Prílohy II v platnom znení. Jej obsah má slúžiť ako návod pre zodpovedajúce bezpečné zaobchádzanie 
s materiálom. Je zodpovednosťou príjemcov tejto KBÚ aby zaistili, že tu obsiahnuté informácie budú 
zodpovedajúce preštudované a pochopené všetkými osobami, ktoré môžu tento produkt používať, 
manipulovať s ním, zneškodňovať ho alebo s ním môžu prísť do kontaktu iným spôsobom. Informácie 
a inštrukcie v tejto KBÚ vychádzajú z aktuálneho stavu vedeckých a  technických poznatkov k dátumu vydania 
tejto KBÚ. Táto KBÚ negarantuje technické charakteristiky, vhodnosť pre konkrétne použitie ani neustanovuje 
právne platný zmluvný vzťah. Táto verzia KBÚ nahrádza všetky predchádzajúce verzie.  
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PRÍLOHA 

Príloha: Expozičné scenáre 

Tento dokument obsahuje všetky príslušné pracovné a environmentálne expozičné scenáre (ES) pre výrobu a 

použitie Ca(OH)2, ako sa to požaduje v smernici REACH (smernica (ES) č. 1907/2006). Pri vývoji ES boli zvážené 

smernica a príslušné usmernenie REACH. Pri popise zahrnutých použití a procesov bolo použité usmernenie 

„R.12 – Systém deskriptorov použití" (verzia: 2, marec 2010, ECHA-2010-G-05-EN), pre popis a zavádzanie 

opatrení manažmentu rizika (RMM) usmernenie „R.13 – Opatrenia manažmentu rizika” (verzia: 1.1, máj 2008), 

pre odhad expozície na pracovisku usmernenie „R.14 – Odhad expozície na pracovisku” (verzia: 2, máj 2010, 

ECHA-2010-G-09-EN) a pre aktuálne hodnotenie expozície životného prostredia „R.16 – Hodnotenie expozície 

životného prostredia” (verzia: 2, máj 2010, ECHA-10-G-06-EN). 

Metodika použitá na hodnotenie expozície životného prostredia 

Scenáre expozície životného prostredia sa zameriavajú len na hodnotenie na lokálnej úrovni vrátane mestských 

čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do 

úvahy, pre priemyselné a profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa 

predpokladajú na lokálnej úrovni. 

1) priemyselné použitia (lokálna úroveň) 

Hodnotenie expozície a rizika je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy, vrátane 

STP/WWTP, keďže emisie v priemyselných konštrukciách sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Vplyv na vodu a 

hodnotenie rizika sa zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH 

súvisiacim s vypúšťaním OH
-
. Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa zaoberá len možnými zmenami pH 

v odtoku STP a povrchovej vode v súvislosti s vypúšťaním OH
-
 na lokálnej úrovni a vykonáva sa hodnotením 

výsledného dopadu na pH: pH povrchovej vody by sa nemalo zvýšiť nad 9 (vo všeobecnosti vodné organizmy 

môžu tolerovať hodnoty pH v rozsahu 6 – 9). 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov 

Ca(OH)2 do mestskej odpadovej vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z 

takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania 

treba vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa dostávajú, boli minimálne. pH odtokov 

sa bežne meria a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často požadované národnými zákonmi. 

2) profesionálne použitia (lokálna úroveň) 

Hodnotenie expozície a rizika je dôležité len pre vodné a suchozemské prostredie. Hodnotenie účinku na vodu a 

rizika je určené vplyvom pH. Napriek tomu sa počíta klasický pomer charakterizácie rizika (RCR) na základe PEC 

(predpokladaná environmentálna koncentrácia) a PNEC (predpokladaná koncentrácia bez účinku).  

Profesionálne použitia na lokálnej úrovni sa vzťahujú na použitia na poľnohospodárskej alebo mestskej pôde. 

Expozícia životného prostredia sa hodnotí na základe údajov a modelovacieho nástroja. Modelovací nástroj 

FOCUS/ Exposit sa používa na hodnotenie expozície suchej zeme a vody (typicky sa formuluje pre použitia 

biocídov). 
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Detaily a indikácie škálovacieho prístupu sú hlásené v konkrétnych scenároch. 

Metodika použitá na hodnotenie expozície na pracovisku 

Expozičný scenár (ES) musí podľa definície popisovať, v akých prevádzkových podmienkach (OC) a pri akých 

opatreniach manažmentu rizika (RMM) sa s látkou dá bezpečne manipulovať. Toto je preukázané vtedy, ak 

odhadnutá úroveň expozície je nižšia ako príslušná odvodená úroveň bez účinku (DNEL), ktorá je vyjadrená ako 

pomer charakterizácie rizika (RCR). Opakovaná dávka DNEL pre inhaláciu, ako aj akútna dávka DNEL pre 

inhaláciu pre pracovníkov sa zakladajú na príslušných odporúčaniach odbornej komisie o hraniciach expozície 

na pracovisku (SCOEL) rovných 1 mg/m³, resp. 4 mg/m³.  

V prípadoch, kde nie sú k dispozícii ani namerané údaje ani analogické údaje, sa expozícia človeka hodnotí 

pomocou modelovacieho nástroja. Ako hladina skríningu prvého stupňa sa na hodnotenie inhalačnej expozície 

podľa smernice ECHA (R.14) používa nástroj MEASE(http://www.ebrc.de/mease.html). 

Keďže odporúčanie SCOEL sa týka vdychovateľného prachu, kým odhady expozície v nástroji MEASE odrážajú 

inhalovateľný podiel, v expozičných scenároch v ďalšom texte je prirodzene zahrnutá ďalšia bezpečnostná 

tolerancia, kedy sa na odvodenie odhadov expozície použil nástroj MEASE. 

Metodika použitá na hodnotenie expozície spotrebiteľov 

ES musí podľa definície popisovať, v akých podmienkach sa dá bezpečne manipulovať s látkami, prípravkom 

alebo výrobkami. V prípadoch, kde nie sú k dispozícii ani namerané údaje ani analogické údaje, sa expozícia 

hodnotí pomocou modelovacieho nástroja.  

Opakovaná dávka DNEL pre inhaláciu, ako aj akútna dávka DNEL pre inhaláciu pre spotrebiteľov sa zakladajú na 

príslušných odporúčaniach odbornej komisie o hraniciach expozície na pracovisku (SCOEL) rovných 1 mg/m³, 

resp. 4 mg/m³.  

Pri inhalačnej expozícii práškom boli údaje odvodené od van Hemmena (van Hemmen, 1992: Agricultural 

pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Environ Contam Toxicol. 126: 1 – 85.) použité na 

výpočet inhalačnej expozície. Inhalačná expozícia pre spotrebiteľov sa odhaduje na 15 μg/hod. alebo 0,25 

μg/min. Pri väčších úlohách sa predpokladá vyššia inhalačná expozícia. Ak je množstvo výrobku vyššie ako 2,5 

kg, čo spôsobuje inhalačnú expozíciu 150 μg/hod, je navrhnutý koeficient 10.  Ak chcete tieto hodnoty v mg/m³ 

konvertovať, v podmienkach ľahkej práce sa pre objem vdychovania bude predpokladať štandardná hodnota 

1,25 m³/hod. (van Hemmen, 1992), čo pre malé úlohy znamená 12 µg/m³, a pre väčšie úlohy 120 µg/m³.  

Ak sa prípravok alebo látka používa v granulovanej forme alebo ako tablety, predpokladá sa znížená expozícia 

prachu. Ak chcete toto vziať do úvahy pri chýbajúcich údajoch o distribúcii veľkosti častíc a trení granuly, 

používa sa model pre práškové formy, čo predpokladá zníženie vzniku prachu o 10 % podľa autorov Becksa a 

Falksa (Manual for the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk 

operator, worker and bystander, verzia 1.0., 2006). 

Pri dermálnej expozícii a expozícii oka sa riadi podľa kvalitatívneho prístupu, lebo pre túto cestu by sa hodnota 

DNEL nedala odvodiť vzhľadom na dráždivé vlastnosti oxidu vápenatého. Orálna expozícia nebola hodnotená, 

lebo táto sa nepredpokladá ako cesta expozície podľa použití, na ktoré sa zameriavame. 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Keďže odporúčanie SCOEL sa týka vdychovateľného prachu, kým odhady expozície podľa modelu z van 

Hemmena odrážajú inhalovateľný podiel, v expozičných scenároch v ďalšom texte je prirodzene zahrnutá ďalšia 

bezpečnostná tolerancia, t. j. expozičné odhady sú veľmi konzervatívne. 

 

Hodnotenie expozície profesionálneho, priemyselného a spotrebiteľského použitia Ca(OH)2 sa vykonáva a 

organizuje na základe niekoľkých scenárov. Prehľad scenárov a zahrnutie životného cyklu látky sú uvedené v 

Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Prehľad expozičných scenárov a zahrnutie životného cyklu látky 

Číslo ES 
Názov 
expozičného 
scenára 

V
ýr

o
b

a 
Identifikovan
é použitia 

Výsledné 
štádium 
životného 
cyklu 

Sp
o

je
n

é
 s

 id
e

n
ti

fi
ko

va
n

ým
 

p
o

u
ži

tí
m

 

Kategória sektoru 
použitia (SU) 

Kategória chemických 
produktov (PC) 

Kategória 
procesov (PROC) 

Kategóri
a 
výrobko
v (AC) 

Kategória 
uvoľňovania do 
životného 
prostredia (ERC) 

P
rí

p
ra

va
 

K
o

n
e

čn
é

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Sp

o
tr

e
b

it
e

ľs
ké

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Ži

vo
tn

o
sť

 (
p

re
 

vý
ro

b
ky

) 

9.1 

Výroba a 
priemyselné 
použitia vodných 
roztokov vápna 
(páleného vápna) 

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

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

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

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

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

9.2 

Výroba a 
priemyselné 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna s nízkou 
prašnosťou 

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

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

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 
6c, 6d, 7, 12a, 12b, 
10a, 10b, 11a, 11b 
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Číslo ES 
Názov 
expozičného 
scenára 

V
ýr

o
b

a 

Identifikovan
é použitia 

Výsledné 
štádium 
životného 
cyklu 

Sp
o

je
n

é
 s

 id
e

n
ti

fi
ko

va
n

ým
 

p
o

u
ži

tí
m

 

Kategória sektoru 
použitia (SU) 

Kategória chemických 
produktov (PC) 

Kategória 
procesov (PROC) 

Kategóri
a 
výrobko
v (AC) 

Kategória 
uvoľňovania do 
životného 
prostredia (ERC) 

P
rí

p
ra

va
 

K
o

n
e

čn
é

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Sp

o
tr

e
b

it
e

ľs
ké

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Ži

vo
tn

o
sť

 (
p

re
 

vý
ro

b
ky

) 

9.3 

Výroba a 
priemyselné 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna so 
strednou 
prašnosťou 

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

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

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

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

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

9.4 

Výroba a 
priemyselné 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna s 
vysokou 
prašnosťou 

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

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

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

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

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 
6c, 6d, 7, 12a, 12b, 
10a, 11a 
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Číslo ES 
Názov 
expozičného 
scenára 

V
ýr

o
b

a 

Identifikovan
é použitia 

Výsledné 
štádium 
životného 
cyklu 
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o
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e

n
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fi
ko
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n

ým
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o
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Kategória sektoru 
použitia (SU) 

Kategória chemických 
produktov (PC) 

Kategória 
procesov (PROC) 

Kategóri
a 
výrobko
v (AC) 

Kategória 
uvoľňovania do 
životného 
prostredia (ERC) 

P
rí

p
ra

va
 

K
o

n
e

čn
é

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Sp

o
tr

e
b

it
e

ľs
ké

 

p
o

u
ži

ti
e

 
Ži

vo
tn

o
sť

 (
p

re
 

vý
ro

b
ky

) 

9.5 

Výroba a 
priemyselné 
použitia pevných 
produktov s 
obsahom vápna 

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

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

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

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

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

9.6 
Profesionálne 
použitia vodných 
roztokov vápna 

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

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

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

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

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

9.7 

Profesionálne 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna s nízkou 
prašnosťou 

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

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

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

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

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 
8f 
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9.8 

Profesionálne 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna so 
strednou 
prašnosťou 

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

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

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

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

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 
8f, 9a, 9b 

9.9 

Profesionálne 
použitia 
tuhého/práškovité
ho vápna s 
vysokou 
prašnosťou 

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

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

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

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

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

9.10 
Profesionálne 
použitia vápna pri 
úprave pôd 

 X X   10 22 9b 5, 8b, 11, 26  
2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 
8f 
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9.11 

Profesionálne 
použitia 
výrobkov/nádob s 
obsahom vápna 

  X  X 11 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24  0, 21, 24, 25 

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

10a, 11a, 11b, 12a, 
12b 

9.12 

Spotrebiteľské 
použitie 
stavebného a 
konštrukčného 
materiálu (DIY) 

   X  12 21 9b, 9a   8 

9.13 

Spotrebiteľské 
použitie 
absorbentu CO2 v 
dýchacích 
prístrojoch 

   X  13 21 2   8 
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9.14 

Spotrebiteľské 
použitie 
záhradného 
vápna/hnojiva 

   X  14 21 20, 12   8e 

9.15 

Spotrebiteľské 
použitie vápna 
ako chemikálií na 
úpravu vody v 
akváriách 

   X  15 21 20, 37   8 

9.16 

Spotrebiteľské 
použitie 
kozmetiky s 
obsahom vápna 

   X  16 21 39   8 
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ES číslo 9.1: Výroba a priemyselné použitia vodných roztokov vápna 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Výroba a priemyselné použitia vodných roztokov vápna (páleného vápna) 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

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

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené 
procesy, úlohy 
a/alebo činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 1 Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 

Ďalšie informácie sú uvedené v 
publikácii ECHA Guidance on 

information requirements and chemical 
safety assessment (Usmernenia k 

požiadavkám na informácie a k 
hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov 

použitia (ECHA-2010-G-05-SK). 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 

kontrolovanou expozíciou 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – (syntéza alebo 

príprava (formulácia)) 

PROC 4 Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania v šaržiach pre 

prípravu (formuláciu) prípravkov a výrobkov (viacstupňový a/alebo 
značný styk) 

PROC 7 Priemyselné rozprašovanie 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých 

kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých 

kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka 

vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 12 Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 14 
Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, lisovaním, vytláčaním, 

tvorbou peliet 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S obmedzenou 

expozíciou nezhoreného produktu sa má počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v čiastočne otvorenom 

procese 
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PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba osobné ochranné 

vybavenie. 

ERC 1-7, 12 Výroba, príprava a všetky druhy priemyselných použití 

ERC 10, 11 
Vonkajšie a vnútorné použitie výrobkov a materiálov s dlhou životnosťou 

so širokou disperziou  

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. Pri 
rozprašovaní vodných roztokov (PROC7 a 11) sa predpokladajú stredné emisie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 7 neobmedzený vodný roztok stredný 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený vodný roztok veľmi nízky 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 7 ≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Keďže vodné roztoky sa v horúcich metalurgických procesoch nepoužívajú, pri hodnotení expozície na pracovisku u riadených procesov sa 
prevádzkové podmienky (napr. teplota procesov a tlak procesov) nepovažujú za dôležité. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnosť LC (podľa 
MEASE) 

Ďalšie informácie 

PROC 7 

Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 

lokálne podtlakové 
vetranie 

78 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 
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Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

miestností alebo stiahnutím 
pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 7 Maska FFP1 APF=4 
Keďže CaO je klasifikovaná 

ako dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 
potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Použité množstvá 

Množstvo za deň a za rok podľa pracoviska (pre bodové zdroje) sa nepovažuje za hlavný určujúci faktor pre expozíciu životného prostredia. 

Frekvencia a trvanie použitia 

Prerušované (< 12 ráz ročne) alebo nepretržité použitie/uvoľňovanie 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Prietok pritekajúcich povrchových vôd (do ktorých sa vypúšťa): 18 000 m³/deň 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Rýchlosť vypúšťania odtokov: 2 000 m³/deň 
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Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov vápna do mestskej odpadovej 
vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná 
pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania treba vo všeobecnosti vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa 
odtoky dostávajú, boli minimálne (napr. pomocou neutralizácie). Vo všeobecnosti väčšina vodných organizmov môže tolerovať hodnoty pH 
v rozpätí 6 – 9. Toto je tiež zohľadnené v popise štandardných testov OECD s vodnými organizmami. Odôvodnenie tohto opatrenia 
manažmentu rizika môžete nájsť v úvodnej kapitole. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s odpadovými vodami 

Pevný priemyselný odpad z vápna sa má používať opakovane alebo vypúšťať do priemyselných odpadových vôd a v prípade potreby ďalej 
neutralizovať. 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,001 – 

0,66) 

Keďže CaO sú klasifikované ako dráždivé pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna expozícia 

sa teda v tomto expozičnom scenári nehodnotí. 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Hodnotenie environmentálnej expozície je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy vrátane STP/WWTP, keďže emisie 
vápna v rôznych štádiách životného cyklu (výroba a použitie) sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Účinok na vody a hodnotenie rizika sa 
zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH v súvislosti s vypúšťaniami OH-, pričom sa 
predpokladá zanedbateľná toxicita Ca2+ v porovnaní s (potenciálnym) vplyvom pH. Týka sa to len lokálnej úrovne vrátane mestských 
čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do úvahy, pre priemyselné a 
profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa predpokladajú na lokálnej úrovni. Vysoká rozpustnosť vo vode a 
veľmi nízky tlak pár naznačujú, že vápno sa bude nachádzať predovšetkým vo vode. Závažné emisie ani expozícia vzduchu sa nepredpokladá 
kvôli nízkemu tlaku pár vápna. Závažné emisie ani expozícia suchozemského prostredia sa nepredpokladá ani pre tento expozičný scenár. 
Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa preto bude zaoberať len možnými zmenami pH v odtoku z STP a povrchovými vodami v 
súvislosti s vypúšťaním OH- na lokálnej úrovni. Hodnotenie expozície sa získa zhodnotením výsledného dopadu pH: pH povrchových vôd sa 
nesmie zvýšiť nad 9. 

 

Emisie do životného 
prostredia 

Výroba vápna môže potenciálne spôsobiť emisie do vôd a lokálne zvýšiť koncentráciu vápna a ovplyvniť pH vo 
vodnom prostredí. Ak sa pH neneutralizuje, vypúšťanie odtoku z pracovísk výroby vápna môže mať vplyv na pH 
vody, do ktorej sa vypúšťa. pH odtokov sa bežne meria veľmi často a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často 
požadované národnými zákonmi. 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej 
čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Odpadová voda z výroby vápna je tok anorganickej odpadovej vody, a preto biologická úprava tam nie je. Toky 
odpadových vôd z pracovísk výroby vápna sa preto bežne nebudú čistiť v biologických priemyselných čistiarňach 
odpadových vôd (WWTP), ale môžu sa použiť na kontrolu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa čistia v 
biologických WWTP. 
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Koncentrácia 
expozície v 
morskom vodnom 
prostredí 

Keď sa vápno vypúšťa do povrchovej vody, sorpcia na častice a sediment budú zanedbateľné. Keď sa vápno do 
povrchovej vody vypúšťa ako odpad, pH sa môže zvýšiť (podľa pufračnej kapacity (schopnosti tlmiť)) vody. Čím 
vyššia je pufračná kapacita vody, tým nižší bude účinok na pH. Celkovo sa pufračná kapacita brániaca odchýlkam 
kyslosti alebo zásaditosti prírodnej vody riadi rovnováhou medzi oxidom uhličitým (CO2), iónom hydrouhličitanu 
(HCO3-) a iónom hydrouhličitanu (CO32-). 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Sedimenty (usadeniny) v tomto ES nie sú obsiahnuté, lebo sa pre vápno nepovažujú za dôležité: keď sa vápno 
vypúšťa do vody, sorpcia na častice sedimentu bude zanedbateľná. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Suchozemské prostredie v tomto ES nie je obsiahnuté, lebo sa nepovažuje za dôležité. 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Vzdušné prostredie (atmosféra) v tomto CSA nie je obsiahnuté, lebo sa pre vápno nepovažuje za dôležité: pri 
vypúšťaní do vzduchu vo forme aerosólu vo vode sa vápno neutralizuje v dôsledku reakcie s CO2 (alebo inými 
kyselinami), na HCO3- a Ca2+. Následne sa soli (napr. hydrouhličitan vápenatý) zo vzduchu vyplavia, a teda 
atmosferické emisie neutralizovaného vápna končia vo veľkej miere v pôde a vode. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Bioakumulácia v organizmoch nie je pre vápno dôležitá: hodnotenie rizika pre sekundárnu otravu sa preto 
nevyžaduje. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Expozícia na pracovisku 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Ak pracovisko nespĺňa podmienky určené v ES bezpečného použitia, na výkon hodnotenia viac konkrétneho pre pracovisko sa odporúča 
použiť odstupňovaný prístup. Na toto hodnotenie sa odporúča nasledujúci odstupňovaný prístup. 

 

Stupeň 1: získajte informácie o pH odtoku a vplyve vápna na výsledné pH. Ak by pH bolo vyššie ako 9 a dalo by sa pripísať hlavne vápnu, sú 
potrebné ďalšie kroky na preukázanie bezpečného použitia. 

 

Stupeň 2a: získajte informácie o pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Toto pH vody, do ktorej sa vypúšťa, nemá byť vyššie 
ako 9. Ak tieto merania nie sú k dispozícii, pH v rieke sa dá vypočítať takto:  

 

(Rovn. 1)
 

Kde: 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Q odtoku sa týka prietoku odtoku (v m³/deň) 

Q rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na prietok v hornej časti rieky nad bodom vypúšťania (v m³/deň) 

pH odtoku sa týka pH odtoku 

pH rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na pH v hornej časti rieky 

Uvedomte si, že na začiatku môžu byť použité štandardné hodnoty: 

 prietoky Q rieky nad bodom vypúšťania: použite desatinu existujúcej distribúcie meraní alebo použite štandardnú 
hodnotu 18 000 m³/deň 

 Q odtoku: použite štandardnú hodnotu 2 000 m³/deň 

 Najlepšie pH nad bodom vypúšťania je nameraná hodnota. Ak nie je k dispozícii, ak sa to dá zdôvodniť, môže sa 
predpokladať neutrálne pH = 7. 

Takú rovnicu treba hodnotiť ako scenár najhoršieho možného prípadu, kde vodné podmienky sú štandardné, a nie konkrétne podľa 
prípadu. 

 

Stupeň 2b: Môže sa použiť rovnica 1, aby sa určilo pH ktorého odtoku spôsobuje prípustnú úroveň pH vo vode, do ktorej sa vypúšťa. Spraví 
sa to tak, že pH rieky sa nastaví na hodnotu 9 a pH odtoku sa počíta podľa toho (ak treba, použijú sa štandardné hodnoty uvedené skôr). 
Keďže teplota má vplyv na rozpustnosť vápna, môže byť potrebné hodnotu pH odtoku upraviť podľa prípadu. Po určení maximálnej 
povolenej hodnoty pH v odtoku sa predpokladá, že koncentrácie OH- závisia všetky od vypúšťania vápna a že netreba zvážiť žiadnu 
pufračnú kapacitu (toto je nereálny scenár najhoršieho možného prípadu, ktorý sa dá upraviť v prípade dostupných informácií). Maximálna 
záťaž vápna, ktorú možno pustiť do odpadu za rok bez toho, žeby negatívne ovplyvnila pH vody, do ktorej sa vypúšťa, sa počíta za 
predpokladu chemickej rovnováhy. OH- vyjadrené ako móly/liter sa vynásobia priemerným prietokom odtoku a potom sa vydelia molárnou 
hmotnosťou vápna. 

Stupeň 3: namerajte pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Ak je pH nižšie ako 9, bezpečné použitie je dostatočne preukázané 
a ES sa tu končí. Ak sa zistí, že pH je vyššie ako 9, treba zaviesť opatrenia manažmentu rizika: odtok sa musí neutralizovať, čím sa zaistí 
bezpečné použitie vápna počas fázy výroby alebo použitia. 
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ES číslo 9.2: Výroba a priemyselné použitia tuhého/ práškovitého vápna s 
nízkou prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Výroba a priemyselné použitia tuhého/práškovitého vápna s nízkou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

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

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 1 
Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 

expozície 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – 

(syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť 

expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania 

v šaržiach pre prípravu (formuláciu) prípravkov a 
výrobkov (viacstupňový a/alebo značný styk) 

PROC 6 Kalandrovacie operácie 

PROC 7 Priemyselné rozprašovanie 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 
nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 

nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená 

plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 14 
Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, 

lisovaním, vytláčaním, tvorbou peliet 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 
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obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu sa má 
počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 

PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba 

osobné ochranné vybavenie. 

PROC 21 
Nízkoenergetická manipulácia s látkami viazanými v 

materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 22 
Potenciálne uzavreté operácie spracovania s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote  
 Priemyselné podmienky 

PROC 23 
Operácie otvoreného spracovania a presunu s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote 

PROC 24 
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou energiou) 

látok viazaných v materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote 

okolitého prostredia 

PROC 27a Výroba kovových práškov (procesy za tepla) 

PROC 27b Výroba kovových práškov (procesy za vlhka) 

ERC 1-7, 12 Výroba, príprava a všetky druhy priemyselných použití 

ERC 10, 11 
Vonkajšie a vnútorné použitie výrobkov a materiálov s 

dlhou životnosťou so širokou disperziou  

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 22, 23, 25, 27a neobmedzený 
tuhá/práškovitá 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá nízky 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 22 ≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 480 minút (neobmedzené) 
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použiteľné PROC 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnosť LC (podľa 
MEASE) 

Ďalšie informácie 

PROC 7, 17, 18 Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

celkové vetranie 17 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

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

lokálne podtlakové 
vetranie 

78 % - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 22, 24, 27a Maska FFP1 APF=4 
Keďže CaO je 

klasifikovaná ako 

dráždivá pre kožu, 

použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 

všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 
potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
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odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Použité množstvá 

Množstvo za deň a za rok podľa pracoviska (pre bodové zdroje) sa nepovažuje za hlavný určujúci faktor pre expozíciu životného prostredia. 

Frekvencia a trvanie použitia 

Prerušované (< 12 ráz ročne) alebo nepretržité použitie/uvoľňovanie 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Prietok pritekajúcich povrchových vôd (do ktorých sa vypúšťa): 18 000 m³/deň 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Rýchlosť vypúšťania odtokov: 2 000 m³/deň 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov vápna do mestskej odpadovej 
vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná 
pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania treba vo všeobecnosti vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa 
odtoky dostávajú, boli minimálne (napr. pomocou neutralizácie). Vo všeobecnosti väčšina vodných organizmov môže tolerovať hodnoty pH 
v rozpätí 6 – 9. Toto je tiež zohľadnené v popise štandardných testov OECD s vodnými organizmami. Odôvodnenie tohto opatrenia 
manažmentu rizika môžete nájsť v úvodnej kapitole. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s odpadovými vodami 

Pevný priemyselný odpad z vápna sa má používať opakovane alebo vypúšťať do priemyselných odpadových vôd a v prípade potreby ďalej 
neutralizovať. 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,01 – 

0,83) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 

Emisie do životného prostredia 

Hodnotenie environmentálnej expozície je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy, vrátane STP/WWTP, keďže emisie 
CaO v rôznych štádiách životného cyklu (výroba a použitie) sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Účinok na vody a hodnotenie rizika sa 
zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH v súvislosti s vypúšťaniami OH-, pričom sa 
predpokladá zanedbateľná toxicita Ca2+ v porovnaní s (potenciálnym) vplyvom pH. Týka sa to len lokálnej úrovne vrátane mestských 
čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do úvahy, pre priemyselné a 
profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa predpokladajú na lokálnej úrovni. Vysoká rozpustnosť vo vode a 
veľmi nízky tlak pár naznačujú, že CaO sa bude nachádzať predovšetkým vo vode. Závažné emisie ani expozícia vzduchu sa nepredpokladá 
kvôli nízkemu tlaku pár CaO. Závažné emisie ani expozícia suchozemského prostredia sa nepredpokladá ani pre tento expozičný scenár. 
Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa preto bude zaoberať len možnými zmenami pH v odtoku z STP a povrchovými vodami v 
súvislosti s vypúšťaním OH- na lokálnej úrovni. Hodnotenie expozície sa získa zhodnotením výsledného dopadu pH: pH povrchových vôd sa 
nesmie zvýšiť nad 9. 

Emisie do životného 
prostredia 

Výroba CaO môže potenciálne spôsobiť emisie do vôd a lokálne zvýšiť koncentráciu CaO a ovplyvniť pH vo vodnom 
prostredí. Ak sa pH neneutralizuje, vypúšťanie odtoku z pracovísk výroby CaO môže mať vplyv na pH vody, do 
ktorej sa vypúšťa. pH odtokov sa bežne meria veľmi často a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často 
požadované národnými zákonmi. 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Odpadová voda z výroby CaO je tok anorganickej odpadovej vody, a preto biologická úprava tam nie je. Toky 
odpadových vôd z pracovísk výroby CaO sa preto bežne nebudú čistiť v biologických priemyselných čistiarňach 
odpadových vôd (WWTP), ale môžu sa použiť na kontrolu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa čistia v 
biologických WWTP. 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Keď sa CaO vypúšťa do povrchovej vody, sorpcia na častice a sediment budú zanedbateľné. Keď sa vápno do 
povrchovej vody vypúšťa ako odpad, pH sa môže zvýšiť (podľa pufračnej kapacity (schopnosti tlmiť)) vody. Čím 
vyššia je pufračná kapacita vody, tým nižší bude účinok na pH. Celkovo sa pufračná kapacita brániaca odchýlkam 
kyslosti alebo zásaditosti prírodnej vody riadi rovnováhou medzi oxidom uhličitým (CO2), iónom hydrouhličitanu 
(HCO3-) a iónom hydrouhličitanu (CO32-). 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Sedimenty (usadeniny) v tomto ES nie sú obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažujú za dôležité: keď sa CaO vypúšťa 
do vody, sorpcia na častice sedimentu bude zanedbateľná. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Suchozemské prostredie v tomto ES nie je obsiahnuté, lebo sa nepovažuje za dôležité. 

Koncentrácia 
expozície v atmosfére 

Vzdušné prostredie (atmosféra) v tomto CSA nie je obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažuje za dôležité: pri 
vypúšťaní do vzduchu vo forme aerosólu vo vode sa CaO neutralizuje v dôsledku reakcie s CO2 (alebo inými 
kyselinami) na HCO3- a Ca2+. Následne sa soli (napr. (hydro)uhličitan vápenatý) zo vzduchu vyplavia, a teda 
atmosferické emisie neutralizovanej CaO končia vo veľkej miere v pôde a vode. 
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Koncentrácia 
expozície dôležitá pre 
potravinový reťazec 
(sekundárna otrava) 

Bioakumulácia v organizmoch nie je pre CaO dôležitá: hodnotenie rizika pre sekundárnu otravu sa preto 
nevyžaduje. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Expozícia na pracovisku 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Ak pracovisko nespĺňa podmienky určené v ES bezpečného použitia, na výkon hodnotenia viac konkrétneho pre pracovisko sa odporúča 
použiť odstupňovaný prístup. Na toto hodnotenie sa odporúča nasledujúci odstupňovaný prístup. 

 

Stupeň 1: získajte informácie o pH odtoku a vplyve CaO na výsledné pH. Ak by pH bolo vyššie ako 9 a dalo by sa pripísať hlavne vápnu, sú 
potrebné ďalšie kroky na preukázanie bezpečného použitia. 

 

Stupeň 2a: získajte informácie o pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Toto pH vody, do ktorej sa vypúšťa, nemá byť vyššie 
ako 9. Ak tieto merania nie sú k dispozícii, pH v rieke sa dá vypočítať takto: 

 

 
(Rovn. 1)

 

Kde: 

Q odtoku sa týka prietoku odtoku (v m³/deň) 

Q rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na prietok v hornej časti rieky (v m³/deň) 

pH odtoku sa týka pH odtoku 

pH rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na pH v hornej časti rieky 

Uvedomte si, že na začiatku môžu byť použité štandardné hodnoty: 

 prietoky Q rieky nad bodom vypúšťania: použite desatinu existujúcej distribúcie meraní alebo použite štandardnú 
hodnotu 18 000 m³/deň 

 Q odtoku: použite štandardnú hodnotu 2 000 m³/deň 

 Najlepšie pH nad bodom vypúšťania je nameraná hodnota. Ak nie je k dispozícii, ak sa to dá zdôvodniť, môže sa 
predpokladať neutrálne pH = 7. 

Takú rovnicu treba hodnotiť ako scenár najhoršieho možného prípadu, kde vodné podmienky sú štandardné, a nie konkrétne podľa 
prípadu. 

Stupeň 2b: Môže sa použiť rovnica 1, aby sa určilo pH ktorého odtoku spôsobuje prípustnú úroveň pH vo vode, do ktorej sa vypúšťa. Spraví 
sa to tak, že pH rieky sa nastaví na hodnotu 9 a pH odtoku sa počíta podľa toho (ak treba, použijú sa štandardné hodnoty uvedené skôr). 
Keďže teplota má vplyv na rozpustnosť vápna, môže byť potrebné hodnotu pH odtoku upraviť podľa prípadu. Po určení maximálnej 

http://www.ebrc.de/mease.html
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povolenej hodnoty pH v odtoku sa predpokladá, že koncentrácie OH- závisia všetky od vypúšťania vápna a že netreba zvážiť žiadnu 
pufračnú kapacitu (toto je nereálny scenár najhoršieho možného prípadu, ktorý sa dá upraviť v prípade dostupných informácií). Maximálna 
záťaž vápna, ktorú možno pustiť do odpadu za rok bez toho, žeby negatívne ovplyvnila pH vody, do ktorej sa vypúšťa, sa počíta za 
predpokladu chemickej rovnováhy. OH- vyjadrené ako móly/liter sa vynásobia priemerným prietokom odtoku a potom sa vydelia molárnou 
hmotnosťou CaO. 

Stupeň 3: namerajte pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Ak je pH nižšie ako 9, bezpečné použitie je dostatočne preukázané 
a ES sa tu končí. Ak sa zistí, že pH je vyššie ako 9, treba zaviesť opatrenia manažmentu rizika: odtok sa musí neutralizovať, čím sa zaistí 
bezpečné použitie vápna počas fázy výroby alebo použitia. 
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ES číslo 9.3: Výroba a priemyselné použitia tuhého/práškovitého vápna so 
strednou prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Výroba a priemyselné použitia tuhého/práškovitého vápna so strednou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

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

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 1 Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii 
ECHA Guidance on information 

requirements and chemical safety 
assessment (Usmernenia k požiadavkám 
na informácie a k hodnoteniu chemickej 

bezpečnosti), kapitola R.12: Systém 
deskriptorov použitia (ECHA-2010-G-05-

SK). 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 

kontrolovanou expozíciou 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – (syntéza alebo 

príprava (formulácia)) 

PROC 4 Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania v šaržiach pre 

prípravu (formuláciu) prípravkov a výrobkov (viacstupňový a/alebo 
značný styk) 

PROC 7 Priemyselné rozprašovanie 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých 

kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých 

kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka 

vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 14 
Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, lisovaním, vytláčaním, 

tvorbou peliet 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S obmedzenou 

expozíciou nezhoreného produktu sa má počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v čiastočne otvorenom 

procese 
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PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba osobné ochranné 

vybavenie. 

PROC 22 
Potenciálne uzavreté operácie spracovania s minerálmi/kovmi pri 

zvýšenej teplote  
 Priemyselné podmienky 

PROC 23 
Operácie otvoreného spracovania a presunu s minerálmi/kovmi pri 

zvýšenej teplote 

PROC 24 
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou energiou) látok viazaných 

v materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote okolitého 

prostredia 

PROC 27a Výroba kovových práškov (procesy za tepla) 

PROC 27b Výroba kovových práškov (procesy za vlhka) 

ERC 1-7, 12 Výroba, príprava a všetky druhy priemyselných použití 

ERC 10, 11  
Vonkajšie a vnútorné použitie výrobkov a materiálov s dlhou 

životnosťou so širokou disperziou  

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 22, 23, 25, 27a neobmedzený 
tuhá/práškovitá 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá stredný 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 7, 17, 18, 19, 
22 

≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 
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Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnosť LC (podľa 
MEASE) 

Ďalšie informácie 

PROC 1, 2, 15, 27b Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

PROC 3, 13, 14 celkové vetranie 17 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

lokálne podtlakové 
vetranie 

78 % - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

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

Maska FFP1 APF=4 

Keďže CaO je klasifikovaná 
ako dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) 
sa musí nosiť, iba ak by 

potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 
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Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Použité množstvá 

Množstvo za deň a za rok podľa pracoviska (pre bodové zdroje) sa nepovažuje za hlavný určujúci faktor pre expozíciu životného prostredia. 

Frekvencia a trvanie použitia 

Prerušované (< 12 ráz ročne) alebo nepretržité použitie/uvoľňovanie 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Prietok pritekajúcich povrchových vôd (do ktorých sa vypúšťa): 18 000 m³/deň 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Rýchlosť vypúšťania odtokov: 2 000 m³/deň 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov vápna do mestskej odpadovej 
vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná 
pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania treba vo všeobecnosti vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa 
odtoky dostávajú, boli minimálne (napr. pomocou neutralizácie). Vo všeobecnosti väčšina vodných organizmov môže tolerovať hodnoty pH 
v rozpätí 6 – 9. Toto je tiež zohľadnené v popise štandardných testov OECD s vodnými organizmami. Odôvodnenie tohto opatrenia 
manažmentu rizika môžete nájsť v úvodnej kapitole. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s odpadovými vodami 

Pevný priemyselný odpad z vápna sa má používať opakovane alebo vypúšťať do priemyselných odpadových vôd a v prípade potreby ďalej 
neutralizovať. 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,01 – 

0,88) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna expozícia 

sa teda v tomto expozičnom scenári nehodnotí. 

Emisie do životného prostredia 

Hodnotenie environmentálnej expozície je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy, vrátane STP/WWTP, keďže emisie 
CaO v rôznych štádiách životného cyklu (výroba a použitie) sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Účinok na vody a hodnotenie rizika sa 
zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH v súvislosti s vypúšťaniami OH-, pričom sa 
predpokladá zanedbateľná toxicita Ca2+ v porovnaní s (potenciálnym) vplyvom pH. Týka sa to len lokálnej úrovne vrátane mestských 
čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do úvahy, pre priemyselné a 
profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa predpokladajú na lokálnej úrovni. Vysoká rozpustnosť vo vode a 
veľmi nízky tlak pár naznačujú, že CaO sa bude nachádzať predovšetkým vo vode. Závažné emisie ani expozícia vzduchu sa nepredpokladá 
kvôli nízkemu tlaku pár CaO. Závažné emisie ani expozícia suchozemského prostredia sa nepredpokladá ani pre tento expozičný scenár. 
Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa preto bude zaoberať len možnými zmenami pH v odtoku z STP a povrchovými vodami v 
súvislosti s vypúšťaním OH- na lokálnej úrovni. Hodnotenie expozície sa získa zhodnotením výsledného dopadu pH: pH povrchových vôd sa 
nesmie zvýšiť nad 9. 

Emisie do životného 
prostredia 

Výroba CaO môže potenciálne spôsobiť emisie do vôd a lokálne zvýšiť koncentráciu CaO a ovplyvniť pH vo vodnom 
prostredí. Ak sa pH neneutralizuje, vypúšťanie odtoku z pracovísk výroby CaO môže mať vplyv na pH vody, do ktorej 
sa vypúšťa. pH odtokov sa bežne meria veľmi často a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často požadované 
národnými zákonmi. 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej 
čistiarni odpadových 
vôd (WWTP) 

Odpadová voda z výroby CaO je tok anorganickej odpadovej vody, a preto biologická úprava tam nie je. Toky 
odpadových vôd z pracovísk výroby CaO sa preto bežne nebudú čistiť v biologických priemyselných čistiarňach 
odpadových vôd (WWTP), ale môžu sa použiť na kontrolu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa čistia v 
biologických WWTP. 

 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Keď sa CaO vypúšťa do povrchovej vody, sorpcia na častice a sediment budú zanedbateľné. Keď sa vápno do 
povrchovej vody vypúšťa ako odpad, pH sa môže zvýšiť (podľa pufračnej kapacity (schopnosti tlmiť)) vody. Čím 
vyššia je pufračná kapacita vody, tým nižší bude účinok na pH. Celkovo sa pufračná kapacita brániaca odchýlkam 
kyslosti alebo zásaditosti prírodnej vody riadi rovnováhou medzi oxidom uhličitým (CO2), iónom hydrouhličitanu 
(HCO3-) a iónom uhličitanu (CO32-). 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Sedimenty (usadeniny) v tomto ES nie sú obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažujú za dôležité: keď sa CaO vypúšťa 
do vody, sorpcia na častice sedimentu bude zanedbateľná. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Suchozemské prostredie v tomto ES nie je obsiahnuté, lebo sa nepovažuje za dôležité. 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Vzdušné prostredie (atmosféra) v tomto CSA nie je obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažuje za dôležité: pri 
vypúšťaní do vzduchu vo forme aerosólu vo vode sa CaO neutralizuje v dôsledku reakcie s CO2 (alebo inými 
kyselinami) na HCO3- a Ca2+. Následne sa soli (napr. (hydro)uhličitan vápenatý) zo vzduchu vyplavia, a teda 
atmosferické emisie neutralizovanej CaO končia vo veľkej miere v pôde a vode. 
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Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Bioakumulácia v organizmoch nie je pre CaO dôležitá: hodnotenie rizika pre sekundárnu otravu sa preto 
nevyžaduje. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Expozícia na pracovisku 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Ak pracovisko nespĺňa podmienky určené v ES bezpečného použitia, na výkon hodnotenia viac konkrétneho pre pracovisko sa odporúča 
použiť odstupňovaný prístup. Na toto hodnotenie sa odporúča nasledujúci odstupňovaný prístup. 

 

Stupeň 1: získajte informácie o pH odtoku a vplyve CaO na výsledné pH. Ak by pH bolo vyššie ako 9 a dalo by sa pripísať hlavne vápnu, sú 
potrebné ďalšie kroky na preukázanie bezpečného použitia. 

 

Stupeň 2a: získajte informácie o pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Toto pH vody, do ktorej sa vypúšťa, nemá byť vyššie 
ako 9. Ak tieto merania nie sú k dispozícii, pH v rieke sa dá vypočítať takto: 

 

Rovn. 1)
 

Kde: 

Q odtoku sa týka prietoku odtoku (v m³/deň) 

Q rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na prietok v hornej časti rieky nad bodom vypúšťania (v m³/deň) 

pH odtoku sa týka pH odtoku 

pH rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na pH v hornej časti rieky 

Uvedomte si, že na začiatku môžu byť použité štandardné hodnoty: 

 prietoky Q rieky nad bodom vypúšťania: použite desatinu existujúcej distribúcie meraní alebo použite štandardnú 
hodnotu 18 000 m³/deň 

 Q odtoku: použite štandardnú hodnotu 2 000 m³/deň 

 Najlepšie pH nad bodom vypúšťania je nameraná hodnota. Ak nie je k dispozícii, ak sa to dá zdôvodniť, môže sa 
predpokladať neutrálne pH = 7. 

Takú rovnicu treba hodnotiť ako scenár najhoršieho možného prípadu, kde vodné podmienky sú štandardné, a nie konkrétne podľa 
prípadu. 

 

Stupeň 2b: Môže sa použiť rovnica 1, aby sa určilo pH ktorého odtoku spôsobuje prípustnú úroveň pH vo vode, do ktorej sa vypúšťa. Spraví 
sa to tak, že pH rieky sa nastaví na hodnotu 9 a pH odtoku sa počíta podľa toho (ak treba, použijú sa štandardné hodnoty uvedené skôr). 
Keďže teplota má vplyv na rozpustnosť vápna, môže byť potrebné hodnotu pH odtoku upraviť podľa prípadu. Po určení maximálnej 
povolenej hodnoty pH v odtoku sa predpokladá, že koncentrácie OH- závisia všetky od vypúšťania vápna a že netreba zvážiť žiadnu 
pufračnú kapacitu (toto je nereálny scenár najhoršieho možného prípadu, ktorý sa dá upraviť v prípade dostupných informácií). Maximálna 
záťaž vápna, ktorú možno pustiť do odpadu za rok bez toho, žeby negatívne ovplyvnila pH vody, do ktorej sa vypúšťa, sa počíta za 
predpokladu chemickej rovnováhy. OH- vyjadrené ako móly/liter sa vynásobia priemerným prietokom odtoku a potom sa vydelia molárnou 
hmotnosťou CaO. 
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Stupeň 3: namerajte pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Ak je pH nižšie ako 9, bezpečné použitie je dostatočne preukázané 
a ES sa tu končí. Ak sa zistí, že pH je vyššie ako 9, treba zaviesť opatrenia manažmentu rizika: odtok sa musí neutralizovať, čím sa zaistí 
bezpečné použitie vápna počas fázy výroby alebo použitia. 



     
 

 

 

 

Názov produktu 

HYDROXID VÁPENATÝ 
Verzia :1.2/SK                                                                   Dátum revízie :  1.6. 2017    Vytlačené: 10/3/2017 

Strana 52 z 132 

 

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 

 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010

  
 

 

 

 



     
 

 

 

 

Názov produktu 

HYDROXID VÁPENATÝ 
Verzia :1.2/SK                                                                   Dátum revízie :  1.6. 2017    Vytlačené: 10/3/2017 

Strana 53 z 132 

 

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 

 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010

  
 

 

 

ES číslo 9.4: Výroba a priemyselné použitia tuhého/ práškovitého vápna s 
vysokou prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Výroba a priemyselné použitia tuhého/práškovitého vápna s vysokou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

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

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 1 
Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 

expozície 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – 

(syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť 

expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania 
v šaržiach pre prípravu (formuláciu) prípravkov a výrobkov 

(viacstupňový a/alebo značný styk) 

PROC 7 Priemyselné rozprašovanie 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 
nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 

nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená 

plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 14 
Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, 

lisovaním, vytláčaním, tvorbou peliet 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 
obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu sa má 
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počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 

PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba 

osobné ochranné vybavenie. 

PROC 22 
Potenciálne uzavreté operácie spracovania s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote  
 Priemyselné podmienky 

PROC 23 
Operácie otvoreného spracovania a presunu s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote 

PROC 24 
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou energiou) 

látok viazaných v materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote 

okolitého prostredia 

PROC 27a Výroba kovových práškov (procesy za tepla) 

PROC 27b Výroba kovových práškov (procesy za vlhka) 

ERC 1-7, 12 Výroba, príprava a všetky druhy priemyselných použití 

ERC 10, 11  
Vonkajšie a vnútorné použitie výrobkov a materiálov s 

dlhou životnosťou so širokou disperziou  

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 22, 23, 25, 27a neobmedzený 
tuhá/práškovitá 

roztavená 
vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

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

≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 
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Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC (podľa 

MEASE) 
Ďalšie informácie 

PROC 1 Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

PROC 2, 3 celkové vetranie 17 % - 

PROC 7 
integrované lokálne 
podtlakové vetranie 

84 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

lokálne podtlakové 
vetranie 

78 % - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 1, 2, 3, 23, 25, 
27b 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Keďže CaO je 
klasifikovaná ako 

dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 
potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 17, 18,  

Maska FFP2 APF=10 

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

Maska FFP1 APF=4 

PROC 19 Maska FFP3 APF=20 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 
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Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Použité množstvá 

Množstvo za deň a za rok podľa pracoviska (pre bodové zdroje) sa nepovažuje za hlavný určujúci faktor pre expozíciu životného prostredia. 

Frekvencia a trvanie použitia 

Prerušované (< 12 ráz ročne) alebo nepretržité použitie/uvoľňovanie 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Prietok pritekajúcich povrchových vôd (do ktorých sa vypúšťa): 18 000 m³/deň 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Rýchlosť vypúšťania odtokov: 2 000 m³/deň 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov vápna do mestskej odpadovej 
vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná 
pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania treba vo všeobecnosti vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa 
odtoky dostávajú, boli minimálne (napr. pomocou neutralizácie). Vo všeobecnosti väčšina vodných organizmov môže tolerovať hodnoty pH 
v rozpätí 6 – 9. Toto je tiež zohľadnené v popise štandardných testov OECD s vodnými organizmami. Odôvodnenie tohto opatrenia 
manažmentu rizika môžete nájsť v úvodnej kapitole. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s odpadovými vodami 

Pevný priemyselný odpad z vápna sa má používať opakovane alebo vypúšťať do priemyselných odpadových vôd a v prípade potreby ďalej 
neutralizovať. 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,01 – 

0,96) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 
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Emisie do životného prostredia 

Hodnotenie environmentálnej expozície je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy, vrátane STP/WWTP, keďže emisie 
CaO v rôznych štádiách životného cyklu (výroba a použitie) sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Účinok na vody a hodnotenie rizika sa 
zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH v súvislosti s vypúšťaniami OH-, pričom sa 
predpokladá zanedbateľná toxicita Ca2+ v porovnaní s (potenciálnym) vplyvom pH. Týka sa to len lokálnej úrovne vrátane mestských 
čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do úvahy, pre priemyselné a 
profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa predpokladajú na lokálnej úrovni. Vysoká rozpustnosť vo vode a 
veľmi nízky tlak pár naznačujú, že CaO sa bude nachádzať predovšetkým vo vode. Závažné emisie ani expozícia vzduchu sa nepredpokladá 
kvôli nízkemu tlaku pár CaO. Závažné emisie ani expozícia suchozemského prostredia sa nepredpokladá ani pre tento expozičný scenár. 
Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa preto bude zaoberať len možnými zmenami pH v odtoku z STP a povrchovými vodami v 
súvislosti s vypúšťaním OH- na lokálnej úrovni. Hodnotenie expozície sa získa zhodnotením výsledného dopadu pH: pH povrchových vôd sa 
nesmie zvýšiť nad 9. 

Emisie do životného 
prostredia 

Výroba CaO môže potenciálne spôsobiť emisie do vôd a lokálne zvýšiť koncentráciu CaO a ovplyvniť pH vo vodnom 
prostredí. Ak sa pH neneutralizuje, vypúšťanie odtoku z pracovísk výroby CaO môže mať vplyv na pH vody, do 
ktorej sa vypúšťa. pH odtokov sa bežne meria veľmi často a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často 
požadované národnými zákonmi. 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Odpadová voda z výroby CaO je tok anorganickej odpadovej vody, a preto biologická úprava tam nie je. Toky 
odpadových vôd z pracovísk výroby CaO sa preto bežne nebudú čistiť v biologických priemyselných čistiarňach 
odpadových vôd (WWTP), ale môžu sa použiť na kontrolu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa čistia v 
biologických WWTP. 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Keď sa CaO vypúšťa do povrchovej vody, sorpcia na častice a sediment budú zanedbateľné. Keď sa vápno do 
povrchovej vody vypúšťa ako odpad, pH sa môže zvýšiť (podľa pufračnej kapacity (schopnosti tlmiť)) vody. Čím 
vyššia je pufračná kapacita vody, tým nižší bude účinok na pH. Celkovo sa pufračná kapacita brániaca odchýlkam 
kyslosti alebo zásaditosti prírodnej vody riadi rovnováhou medzi oxidom uhličitým (CO2), iónom hydrouhličitanu 
(HCO3-) a iónom hydrouhličitanu (CO32-). 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Sedimenty (usadeniny) v tomto ES nie sú obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažujú za dôležité: keď sa CaO vypúšťa 
do vody, sorpcia na častice sedimentu bude zanedbateľná. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Suchozemské prostredie v tomto ES nie je obsiahnuté, lebo sa nepovažuje za dôležité. 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Vzdušné prostredie (atmosféra) v tomto CSA nie je obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažuje za dôležité: pri 
vypúšťaní do vzduchu vo forme aerosólu vo vode sa CaO neutralizuje v dôsledku reakcie s CO2 (alebo inými 
kyselinami) na HCO3- a Ca2+. Následne sa soli (napr. (hydro)uhličitan vápenatý) zo vzduchu vyplavia, a teda 
atmosferické emisie neutralizovanej CaO končia vo veľkej miere v pôde a vode. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Bioakumulácia v organizmoch nie je pre CaO dôležitá: hodnotenie rizika pre sekundárnu otravu sa preto 
nevyžaduje. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Expozícia na pracovisku 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 

http://www.ebrc.de/mease.html
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DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Ak pracovisko nespĺňa podmienky určené v ES bezpečného použitia, na výkon hodnotenia viac konkrétneho pre pracovisko sa odporúča 
použiť odstupňovaný prístup. Na toto hodnotenie sa odporúča nasledujúci odstupňovaný prístup. 

Stupeň 1: získajte informácie o pH odtoku a vplyve CaO na výsledné pH. Ak by pH bolo vyššie ako 9 a dalo by sa pripísať hlavne vápnu, sú 
potrebné ďalšie kroky na preukázanie bezpečného použitia. 

Stupeň 2a: získajte informácie o pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Toto pH vody, do ktorej sa vypúšťa, nemá byť vyššie 
ako 9. Ak tieto merania nie sú k dispozícii, pH v rieke sa dá vypočítať takto: 

 
(Rovn. 1)

 

Kde: 

Q odtoku sa týka prietoku odtoku (v m³/deň) 

Q rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na prietok v hornej časti rieky (v m³/deň) 

pH odtoku sa týka pH odtoku 

pH rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na pH v hornej časti rieky 

Uvedomte si, že na začiatku môžu byť použité štandardné hodnoty: 

 prietoky Q rieky nad bodom vypúšťania: použite desatinu existujúcej distribúcie meraní alebo použite štandardnú 
hodnotu 18 000 m³/deň 

 Q odtoku: použite štandardnú hodnotu 2 000 m³/deň 

 Najlepšie pH nad bodom vypúšťania je nameraná hodnota. Ak nie je k dispozícii, ak sa to dá zdôvodniť, môže sa 
predpokladať neutrálne pH = 7. 

Takú rovnicu treba hodnotiť ako scenár najhoršieho možného prípadu, kde vodné podmienky sú štandardné, a nie konkrétne podľa 
prípadu. 

Stupeň 2b: Môže sa použiť rovnica 1, aby sa určilo pH ktorého odtoku spôsobuje prípustnú úroveň pH vo vode, do ktorej sa vypúšťa. Spraví 
sa to tak, že pH rieky sa nastaví na hodnotu 9 a pH odtoku sa počíta podľa toho (ak treba, použijú sa štandardné hodnoty uvedené skôr). 
Keďže teplota má vplyv na rozpustnosť vápna, môže byť potrebné hodnotu pH odtoku upraviť podľa prípadu. Po určení maximálnej 
povolenej hodnoty pH v odtoku sa predpokladá, že koncentrácie OH- závisia všetky od vypúšťania vápna a že netreba zvážiť žiadnu 
pufračnú kapacitu (toto je nereálny scenár najhoršieho možného prípadu, ktorý sa dá upraviť v prípade dostupných informácií). Maximálna 
záťaž vápna, ktorú možno pustiť do odpadu za rok bez toho, žeby negatívne ovplyvnila pH vody, do ktorej sa vypúšťa, sa počíta za 
predpokladu chemickej rovnováhy. OH- vyjadrené ako móly/liter sa vynásobia priemerným prietokom odtoku a potom sa vydelia molárnou 
hmotnosťou CaO. 

Stupeň 3: namerajte pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Ak je pH nižšie ako 9, bezpečné použitie je dostatočne preukázané 
a ES sa tu končí. Ak sa zistí, že pH je vyššie ako 9, treba zaviesť opatrenia manažmentu rizika: odtok sa musí neutralizovať, čím sa zaistí 
bezpečné použitie vápna počas fázy výroby alebo použitia. 
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ES číslo 9.5: Výroba a priemyselné použitia pevných produktov s obsahom 
vápna 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Výroba a priemyselné použitia pevných produktov s obsahom vápna 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

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

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 
PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 6 Kalandrovacie operácie 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 14 
Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, 

lisovaním, vytláčaním, tvorbou peliet 

PROC 21 
Nízkoenergetická manipulácia s látkami viazanými v 

materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 22 
Potenciálne uzavreté operácie spracovania s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote  
 Priemyselné podmienky 

PROC 23 
Operácie otvoreného spracovania a presunu s 

minerálmi/kovmi pri zvýšenej teplote 

PROC 24 
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou energiou) 

látok viazaných v materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

ERC 1-7, 12 Výroba, príprava a všetky druhy priemyselných použití 

ERC 10, 11  
Vonkajšie a vnútorné použitie výrobkov a materiálov s 

dlhou životnosťou so širokou disperziou  
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2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 22, 23,25 neobmedzený 
pevné produkty, 

roztavená 
vysoký 

PROC 24 neobmedzený pevné produkty vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený pevné produkty veľmi nízky 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 22 ≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 
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Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC (podľa 

MEASE) 
Ďalšie informácie 

PROC 6, 14, 21 Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

PROC 22, 23, 24, 25 
lokálne podtlakové 

vetranie 
78 % - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 22 Maska FFP1 APF=4 
Keďže CaO je 

klasifikovaná ako 
dráždivá pre kožu, 

použitie ochranných 
rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 
potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Použité množstvá 

Množstvo za deň a za rok podľa pracoviska (pre bodové zdroje) sa nepovažuje za hlavný určujúci faktor pre expozíciu životného prostredia. 

Frekvencia a trvanie použitia 

Prerušované (< 12 ráz ročne) alebo nepretržité použitie/uvoľňovanie 
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Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Prietok pritekajúcich povrchových vôd (do ktorých sa vypúšťa): 18 000 m³/deň 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Rýchlosť vypúšťania odtokov: 2 000 m³/deň 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Opatrenia manažmentu rizika súvisiace so životným prostredím majú za cieľ vyhnúť sa vypúšťaniu roztokov vápna do mestskej odpadovej 
vody alebo do povrchovej vody v prípade predpokladu závažných zmien pH z takých vypúšťaní. Počas vniku do otvorených vôd je potrebná 
pravidelná kontrola hodnoty pH. Vypúšťania treba vo všeobecnosti vykonávať tak, aby zmeny pH v povrchových vodách, do ktorých sa 
odtoky dostávajú, boli minimálne (napr. pomocou neutralizácie). Vo všeobecnosti väčšina vodných organizmov môže tolerovať hodnoty pH 
v rozpätí 6 – 9. Toto je tiež zohľadnené v popise štandardných testov OECD s vodnými organizmami. Odôvodnenie tohto opatrenia 
manažmentu rizika môžete nájsť v úvodnej kapitole. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s odpadovými vodami 

Pevný priemyselný odpad z vápna sa má používať opakovane alebo vypúšťať do priemyselných odpadových vôd a v prípade potreby ďalej 
neutralizovať. 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,01 – 

0,44) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 

Emisie do životného prostredia 

Hodnotenie environmentálnej expozície je dôležité len pre vodné prostredie, ak to prichádza do úvahy, vrátane STP/WWTP, keďže emisie 
CaO v rôznych štádiách životného cyklu (výroba a použitie) sa týkajú hlavne (odpadovej) vody. Účinok na vody a hodnotenie rizika sa 
zaoberajú len účinkom na organizmy/ekosystémy spôsobeným možnými zmenami pH v súvislosti s vypúšťaniami OH-, pričom sa 
predpokladá zanedbateľná toxicita Ca2+ v porovnaní s (potenciálnym) vplyvom pH. Týka sa to len lokálnej úrovne vrátane mestských 
čistiarní odpadových vôd (STP) alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd (WWTP), ak to prichádza do úvahy, pre priemyselné a 
profesionálne použitia, keďže všetky vplyvy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, sa predpokladajú na lokálnej úrovni. Vysoká rozpustnosť vo vode a 
veľmi nízky tlak pár naznačujú, že CaO sa bude nachádzať predovšetkým vo vode. Závažné emisie ani expozícia vzduchu sa nepredpokladá 
kvôli nízkemu tlaku pár CaO. Závažné emisie ani expozícia suchozemského prostredia sa nepredpokladá ani pre tento expozičný scenár. 
Hodnotenie expozície pre vodné prostredie sa preto bude zaoberať len možnými zmenami pH v odtoku z STP a povrchovými vodami v 
súvislosti s vypúšťaním OH- na lokálnej úrovni. Hodnotenie expozície sa získa zhodnotením výsledného dopadu pH: pH povrchových vôd sa 
nesmie zvýšiť nad 9. 

Emisie do životného 
prostredia 

Výroba CaO môže potenciálne spôsobiť emisie do vôd a lokálne zvýšiť koncentráciu CaO a ovplyvniť pH vo vodnom 
prostredí. Ak sa pH neneutralizuje, vypúšťanie odtoku z pracovísk výroby CaO môže mať vplyv na pH vody, do ktorej 
sa vypúšťa. pH odtokov sa bežne meria veľmi často a vodu je možné ľahko neutralizovať, ako je často požadované 
národnými zákonmi. 
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Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej 
čistiarni odpadových 
vôd (WWTP) 

Odpadová voda z výroby CaO je tok anorganickej odpadovej vody, a preto biologická úprava tam nie je. Toky 
odpadových vôd z pracovísk výroby CaO sa preto bežne nebudú čistiť v biologických priemyselných čistiarňach 
odpadových vôd (WWTP), ale môžu sa použiť na kontrolu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa čistia v 
biologických WWTP. 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Keď sa CaO vypúšťa do povrchovej vody, sorpcia na častice a sediment budú zanedbateľné. Keď sa vápno do 
povrchovej vody vypúšťa ako odpad, pH sa môže zvýšiť (podľa pufračnej kapacity (schopnosti tlmiť)) vody. Čím 
vyššia je pufračná kapacita vody, tým nižší bude účinok na pH. Celkovo sa pufračná kapacita brániaca odchýlkam 
kyslosti alebo zásaditosti prírodnej vody riadi rovnováhou medzi oxidom uhličitým (CO2), iónom hydrouhličitanu 
(HCO3-) a iónom hydrouhličitanu (CO32-). 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Sedimenty (usadeniny) v tomto ES nie sú obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažujú za dôležité: keď sa CaO vypúšťa 
do vody, sorpcia na častice sedimentu bude zanedbateľná. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Suchozemské prostredie v tomto ES nie je obsiahnuté, lebo sa nepovažuje za dôležité. 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Vzdušné prostredie (atmosféra) v tomto CSA nie je obsiahnuté, lebo sa pre CaO nepovažuje za dôležité: pri 
vypúšťaní do vzduchu vo forme aerosólu vo vode sa CaO neutralizuje v dôsledku reakcie s CO2 (alebo inými 
kyselinami) na HCO3- a Ca2+. Následne sa soli (napr. (hydro)uhličitan vápenatý) zo vzduchu vyplavia, a teda 
atmosferické emisie neutralizovanej CaO končia vo veľkej miere v pôde a vode. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Bioakumulácia v organizmoch nie je pre CaO dôležitá: hodnotenie rizika pre sekundárnu otravu sa preto 
nevyžaduje. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Expozícia na pracovisku 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Ak pracovisko nespĺňa podmienky určené v ES bezpečného použitia, na výkon hodnotenia viac konkrétneho pre pracovisko sa odporúča 
použiť odstupňovaný prístup. Na toto hodnotenie sa odporúča nasledujúci odstupňovaný prístup. 

Stupeň 1: získajte informácie o pH odtoku a vplyve CaO na výsledné pH. Ak by pH bolo vyššie ako 9 a dalo by sa pripísať hlavne vápnu, sú 
potrebné ďalšie kroky na preukázanie bezpečného použitia. 

Stupeň 2a: získajte informácie o pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Toto pH vody, do ktorej sa vypúšťa, nemá byť vyššie 
ako 9. Ak tieto merania nie sú k dispozícii, pH v rieke sa dá vypočítať takto: 

 

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

Q odtoku sa týka prietoku odtoku (v m³/deň) 

Q rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na prietok v hornej časti rieky (v m³/deň) 

pH odtoku sa týka pH odtoku 

pH rieky nad bodom vypúšťania sa vzťahuje na pH v hornej časti rieky 

Uvedomte si, že na začiatku môžu byť použité štandardné hodnoty: 

 prietoky Q rieky nad bodom vypúšťania: použite desatinu existujúcej distribúcie meraní alebo použite štandardnú 
hodnotu 18 000 m³/deň 

 Q odtoku: použite štandardnú hodnotu 2 000 m³/deň 

 Najlepšie pH nad bodom vypúšťania je nameraná hodnota. Ak nie je k dispozícii, ak sa to dá zdôvodniť, môže sa 
predpokladať neutrálne pH = 7. 

Takú rovnicu treba hodnotiť ako scenár najhoršieho možného prípadu, kde vodné podmienky sú štandardné, a nie konkrétne podľa 
prípadu. 

Stupeň 2b: Môže sa použiť rovnica 1, aby sa určilo pH ktorého odtoku spôsobuje prípustnú úroveň pH vo vode, do ktorej sa vypúšťa. Spraví 
sa to tak, že pH rieky sa nastaví na hodnotu 9 a pH odtoku sa počíta podľa toho (ak treba, použijú sa štandardné hodnoty uvedené skôr). 
Keďže teplota má vplyv na rozpustnosť vápna, môže byť potrebné hodnotu pH odtoku upraviť podľa prípadu. Po určení maximálnej 
povolenej hodnoty pH v odtoku sa predpokladá, že koncentrácie OH- závisia všetky od vypúšťania vápna a že netreba zvážiť žiadnu 
pufračnú kapacitu (toto je nereálny scenár najhoršieho možného prípadu, ktorý sa dá upraviť v prípade dostupných informácií). Maximálna 
záťaž vápna, ktorú možno pustiť do odpadu za rok bez toho, žeby negatívne ovplyvnila pH vody, do ktorej sa vypúšťa, sa počíta za 
predpokladu chemickej rovnováhy. OH- vyjadrené ako móly/liter sa vynásobia priemerným prietokom odtoku a potom sa vydelia molárnou 
hmotnosťou CaO. 

Stupeň 3: namerajte pH vody, do ktorej sa vypúšťa, po bode vypúšťania. Ak je pH nižšie ako 9, bezpečné použitie je dostatočne preukázané 
a ES sa tu končí. Ak sa zistí, že pH je vyššie ako 9, treba zaviesť opatrenia manažmentu rizika: odtok sa musí neutralizovať, čím sa zaistí 
bezpečné použitie vápna počas fázy výroby alebo použitia. 
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ES číslo 9.6: Profesionálne použitia vodných roztokov vápna 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Profesionálne použitia vodných roztokov vápna 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 

PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia 
Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. Environmentálne hodnotenie je 

založené na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA Guidance on 
information requirements and chemical safety assessment 
(Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu 
chemickej bezpečnosti), kapitola R.12: Systém deskriptorov 

použitia (ECHA-2010-G-05-SK). 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v 

šaržiach – (syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je 

možnosť expozície 

PROC 5 

Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese 
spracovania v šaržiach pre prípravu (formuláciu) 

prípravkov a výrobkov (viacstupňový a/alebo 
značný styk) 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) 

do/z nádob/veľkých kontajnerov v neurčených 
zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) 

do/z nádob/veľkých kontajnerov v určených 
zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob 

(určená plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 11 Nepriemyselné rozprašovanie 

PROC 12 Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 
obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu 

sa má počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 
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PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je 

iba osobné ochranné vybavenie. 

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

Širokodisperzne vnútorné a vonkajšie použitie 
reaktívnych látok alebo prevádzkových pomôcok v 

otvorených systémoch 

CaO sa používa v mnohých prípadoch širokodisperzných 
použití: v poľnohospodárstve, lesníctve, chove rýb a kreviet, 

úprave pôdy a ochrane životného prostredia. 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. Pri 
rozprašovaní vodných roztokov (PROC7 a 11) sa predpokladajú stredné emisie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

Všetky použiteľné 
PROC 

neobmedzený vodný roztok veľmi nízky 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 11 ≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Keďže vodné roztoky sa v horúcich metalurgických procesoch nepoužívajú, pri hodnotení expozície na pracovisku u riadených procesov sa 
prevádzkové podmienky (napr. teplota procesov a tlak procesov) nepovažujú za dôležité. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC (podľa MEASE) Ďalšie informácie 

PROC 19 
Separácia pracovníkov 
od zdroja emisií sa vo 

všeobecnosti 
nepožaduje v riadených 

procesoch. 

neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 
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Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na 
ochranu dýchacieho 

traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 11 Maska FFP3 APF=20 

Keďže CaO je klasifikovaná 

ako dráždivá pre kožu, 

použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 

všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 

(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 

potenciálny styk s očami 

mohol byť vylúčený na základe 

vlastností a druhu použitia 

(napr. uzavretý proces). Ďalej 

je potrebné nosiť vhodnú 

ochranu tváre, ochranný odev 

a bezpečnostnú obuv. 

PROC 17 Maska FFP1 APF=4 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

 

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rok). Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Objem povrchovej vody: 300 l/m²  

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta 

Podľa požiadaviek pre správnu poľnohospodársku prax sa poľnohospdárska pôda pred použitím vápna má analyzovať a podľa výsledkov 
tejto analýzy sa má upraviť miera aplikácie. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy v stavebníctve. 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia)  

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok a len raz počas životnosti. Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 180 000 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Vápno sa aplikuje do pôdy v zóne technosféry pred stavbou ciest. Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na 

hodnotenie inhalačnej 
expozície 

Odhad inhalačnej 
expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej expozície 
(RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (<0,001 – 

0,6) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, dermálna 
expozícia musí byť v rámci technickej realizovateľnosti čo 

najmenšia. Hladina DNEL pre dermálne účinky nebola 
odvodená. Dermálna expozícia sa teda v tomto expozičnom 

scenári nehodnotí. 

Environmentálna expozícia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu a povrchovú vodu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte 
hodnôt predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a 
sediment (Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na 
použitie podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom 
typicky vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre 
napr. posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov: pri použití na pôdu môže potom CaO skutočne migrovať smerom k povrchovej vode 
pomocou posunu. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia expozície 
v priemyselnej 
čistiarni odpadových 
vôd (WWTP) 

Netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Koncentrácia expozície 
v morskom vodnom 
prostredí 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrácia expozície 
v sedimentoch 

Ako bolo popísané skôr, expozícia povrchovej vody ani sedimentu vápnu sa nepredpokladá. Ďalej v prírodných 
vodách hydroxidové ióny reagujú s HCO3- so vznikom vody a CO32-. CO32- reakciou s Ca2+ tvorí CaCO3. Karbonát 
vápenatý sa zráža a usadzuje na sedimente. Karbonát (uhličitan) vápenatý má nízku rozpustnosť a tvorí zložku 
prírodných pôd. 

Koncentrácie expozície 
v pôde a spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrácia expozície 
v atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia expozície 
dôležitá pre 
potravinový reťazec 
(sekundárna otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo CaOy možno považovať za vyskytujúce sa všade a esenciálne v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 
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Environmentálna expozícia pre úpravu pôdy v stavebníctve 

Úprava pôdy v scenári stavebníctva je založená na scenári krajníc (kraja cesty). Na osobitnej technickej schôdzi pre kraje ciest (Ispra, 5. 
septembra 2003) sa členské štáty EÚ a priemyslu dohodli na definícii pre "cestnú technosféru". Cestnú technosféru možno definovať ako 
"technické prostredie, ktoré vykonáva geotechnické funkcie cesty v súvislosti s jej stavbou, prevádzkou a údržbou vrátane zariadení na 
zabezpečenie cestnej bezpečnosti a riadenie odtokov. Táto technosféra, ktorá na kraji vozovky obsahuje tvrdé a mäkké rameno, je zvisle 
predpisovaná hladinou spodnej vody. Za túto cestnú technosféru vrátane bezpečnosti cesty, podpory cesty, zabránenia znečistenia a 
riadenia vody zodpovedá cestný úrad". Cestná technosféra bola preto ako cieľ hodnotenia pre hodnotenie rizika pre účely 
existujúcich/nových predpisov o nových látkach vylúčená. Cieľovou zónou je zóna za technosférou, na ktorú sa vzťahuje hodnotenie 
environmentálneho rizika. 

 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte hodnôt 
predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a sediment 
(Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na použitie 
podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom typicky 
vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre napr. 
posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia expozície 
v priemyselnej 
čistiarni odpadových 
vôd (WWTP) 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia expozície 
v morskom vodnom 
prostredí 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia expozície 
v sedimentoch 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácie expozície 
v pôde a spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrácia expozície 
v atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia expozície 
dôležitá pre 
potravinový reťazec 
(sekundárna otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 

Environmentálna expozícia pre ďalšie použitia 

Pre všetky ďalšie použitia sa nevykonáva kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia, lebo 

 prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy alebo úpravu pôdy v stavebníctve 

 Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby 
spôsobili zmenu pH v pôde, odpadovej vode alebo povrchovej vode 

 Vápno sa výslovne po reakcii s CO2 používa na uvoľňovanie vdychovateľného vzduchu bez CO2. Také použitia sa vzťahujú len na 
vzdušné prostredie, kde sa vlastnosti vápna využívajú  

 Neutralizácia/zmena pH je určené použitie a okrem týchto požadovaných vplyvov neexistujú žiadne ďalšie účinky.  
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4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.7: Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna s nízkou 
prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna s nízkou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 

PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia 
Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. Environmentálne hodnotenie je 

založené na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – 

(syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť 

expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania v 

šaržiach pre prípravu (formuláciu) prípravkov a výrobkov 
(viacstupňový a/alebo značný styk) 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 
nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 

nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená 

plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 11 Nepriemyselné rozprašovanie 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 

obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu sa má 
počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 

PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 
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PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba 

osobné ochranné vybavenie. 

PROC 21 
Nízkoenergetická manipulácia s látkami viazanými v 

materiáloch a/alebo výrobkoch 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote 

okolitého prostredia 

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

Širokodisperzne vnútorné a vonkajšie použitie reaktívnych 
látok alebo prevádzkových pomôcok v otvorených 

systémoch 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 25 neobmedzený 
tuhá/práškovitá 

roztavená 
vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá nízky 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 17 ≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 
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Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC (podľa 

MEASE) 
Ďalšie informácie 

PROC 19 

Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 4, 5, 11, 26 Maska FFP1 APF=4 

Keďže CaO je 

klasifikovaná ako 

dráždivá pre kožu, 

použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 

všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 

(okuliare alebo priezory) 

sa musí nosiť, iba ak by 

potenciálny styk s očami 

mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 

použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 

nosiť vhodnú ochranu 

tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

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

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

 

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rok). Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Objem povrchovej vody: 300 l/m²  

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta 

Podľa požiadaviek pre správnu poľnohospodársku prax sa poľnohospdárska pôda pred použitím vápna má analyzovať a podľa výsledkov 
tejto analýzy sa má upraviť miera aplikácie. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy v stavebníctve. 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia)  

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok a len raz počas životnosti. Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 180 000 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Vápno sa aplikuje do pôdy v zóne technosféry pred stavbou ciest. Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 



     
 

 

 

 

Názov produktu 

HYDROXID VÁPENATÝ 
Verzia :1.2/SK                                                                   Dátum revízie :  1.6. 2017    Vytlačené: 10/3/2017 

Strana 81 z 132 

 

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 

 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010

  
 

 

 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,01 – 

0,75) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 

Environmentálna expozícia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu a povrchovú vodu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte 
hodnôt predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a 
sediment (Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na 
použitie podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom 
typicky vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre 
napr. posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov: pri použití na pôdu môže potom CaO skutočne migrovať smerom k povrchovej vode 
pomocou posunu. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Ako bolo popísané skôr, expozícia povrchovej vody ani sedimentu vápnu sa nepredpokladá. Ďalej v prírodných 
vodách hydroxidové ióny reagujú s HCO3- so vznikom vody a CO32-. CO32- reakciou s Ca2+ tvorí CaCO3. Karbonát 
vápenatý sa zráža a usadzuje na sedimente. Karbonát (uhličitan) vápenatý má nízku rozpustnosť a tvorí zložku 
prírodných pôd. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 



     
 

 

 

 

Názov produktu 

HYDROXID VÁPENATÝ 
Verzia :1.2/SK                                                                   Dátum revízie :  1.6. 2017    Vytlačené: 10/3/2017 

Strana 82 z 132 

 

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 

 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010

  
 

 

 

Environmentálna expozícia pre úpravu pôdy v stavebníctve 

Úprava pôdy v scenári stavebníctva je založená na scenári krajníc (kraja cesty). Na osobitnej technickej schôdzi pre kraje ciest (Ispra, 5. 
septembra 2003) sa členské štáty EÚ a priemyslu dohodli na definícii pre "cestnú technosféru". Cestnú technosféru možno definovať ako 
"technické prostredie, ktoré vykonáva geotechnické funkcie cesty v súvislosti s jej stavbou, prevádzkou a údržbou vrátane zariadení na 
zabezpečenie cestnej bezpečnosti a riadenie odtokov. Táto technosféra, ktorá na kraji vozovky obsahuje tvrdé a mäkké rameno, je zvisle 
predpisovaná hladinou spodnej vody. Za túto cestnú technosféru vrátane bezpečnosti cesty, podpory cesty, zabránenia znečistenia a 
riadenia vody zodpovedá cestný úrad". Cestná technosféra bola preto ako cieľ hodnotenia pre hodnotenie rizika pre účely 
existujúcich/nových predpisov o nových látkach vylúčená. Cieľovou zónou je zóna za technosférou, na ktorú sa vzťahuje hodnotenie 
environmentálneho rizika. 

 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte hodnôt 
predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a sediment 
(Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na použitie 
podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom typicky 
vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre napr. 
posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 

Environmentálna expozícia pre ďalšie použitia 

Pre všetky ďalšie použitia sa nevykonáva kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia, lebo 

 prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy alebo úpravu pôdy v stavebníctve 

 Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby 
spôsobili zmenu pH v pôde, odpadovej vode alebo povrchovej vode 

 Vápno sa výslovne po reakcii s CO2 používa na uvoľňovanie vdychovateľného vzduchu bez CO2. Také použitia sa vzťahujú len na 
vzdušné prostredie, kde sa vlastnosti vápna využívajú  

 Neutralizácia/zmena pH je určené použitie a okrem týchto požadovaných vplyvov neexistujú žiadne ďalšie účinky.  
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4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.8: Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna so strednou 
prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna so strednou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 

PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia 
Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. Environmentálne hodnotenie je 

založené na nástroji FOCUS-Exposit. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – 

(syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť 

expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania 
v šaržiach pre prípravu (formuláciu) prípravkov a výrobkov 

(viacstupňový a/alebo značný styk) 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 
nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 

nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená 

plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 11 Nepriemyselné rozprašovanie 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 

obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu sa má 
počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 

PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 
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PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba 

osobné ochranné vybavenie. 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote 

okolitého prostredia 

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

Širokodisperzne vnútorné a vonkajšie použitie reaktívnych 
látok alebo prevádzkových pomôcok v otvorených 

systémoch 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 25 neobmedzený 
tuhá/práškovitá 

roztavená 
vysoký 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá stredný 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 11, 16, 17, 18, 
19 

≤ 240 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 
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Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC (podľa 

MEASE) 
Ďalšie informácie 

PROC 11, 16 Každá potenciálne potrebná 

separácia pracovníkov od zdroja 

emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 

expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 

zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 

miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 

príslušnou expozíciou. 

druhové lokálne 
podtlakové vetranie 

72 % - 

PROC 17, 18 
integrované lokálne 
podtlakové vetranie 

87 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) - 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 2, 3, 16, 19 Maska FFP1 APF=4 

Keďže CaO je 
klasifikovaná ako 

dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) 
sa musí nosiť, iba ak by 

potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

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

Maska FFP2 APF=10 

PROC 11 Maska FFP1 APF=10 

PROC 15 nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

 

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rok). Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Objem povrchovej vody: 300 l/m²  

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta 

Podľa požiadaviek pre správnu poľnohospodársku prax sa poľnohospdárska pôda pred použitím vápna má analyzovať a podľa výsledkov 
tejto analýzy sa má upraviť miera aplikácie. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy v stavebníctve. 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia)  

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok a len raz počas životnosti. Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 180 000 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Vápno sa aplikuje do pôdy v zóne technosféry pred stavbou ciest. Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,25 – 

0,825) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 

Environmentálna expozícia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu a povrchovú vodu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte 
hodnôt predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a 
sediment (Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na 
použitie podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom 
typicky vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre 
napr. posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov: pri použití na pôdu môže potom CaO skutočne migrovať smerom k povrchovej vode 
pomocou posunu. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Ako bolo popísané skôr, expozícia povrchovej vody ani sedimentu vápnu sa nepredpokladá. Ďalej v prírodných 
vodách hydroxidové ióny reagujú s HCO3- so vznikom vody a CO32-. CO32- reakciou s Ca2+ tvorí CaCO3. Karbonát 
vápenatý sa zráža a usadzuje na sedimente. Karbonát (uhličitan) vápenatý má nízku rozpustnosť a tvorí zložku 
prírodných pôd. 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 
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Environmentálna expozícia pre úpravu pôdy v stavebníctve 

Úprava pôdy v scenári stavebníctva je založená na scenári krajníc (kraja cesty). Na osobitnej technickej schôdzi pre kraje ciest (Ispra, 5. 
septembra 2003) sa členské štáty EÚ a priemyslu dohodli na definícii pre "cestnú technosféru". Cestnú technosféru možno definovať ako 
"technické prostredie, ktoré vykonáva geotechnické funkcie cesty v súvislosti s jej stavbou, prevádzkou a údržbou vrátane zariadení na 
zabezpečenie cestnej bezpečnosti a riadenie odtokov. Táto technosféra, ktorá na kraji vozovky obsahuje tvrdé a mäkké rameno, je zvisle 
predpisovaná hladinou spodnej vody. Za túto cestnú technosféru vrátane bezpečnosti cesty, podpory cesty, zabránenia znečistenia a 
riadenia vody zodpovedá cestný úrad". Cestná technosféra bola preto ako cieľ hodnotenia pre hodnotenie rizika pre účely 
existujúcich/nových predpisov o nových látkach vylúčená. Cieľovou zónou je zóna za technosférou, na ktorú sa vzťahuje hodnotenie 
environmentálneho rizika. 

 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte hodnôt 
predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a sediment 
(Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na použitie 
podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom typicky 
vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre napr. 
posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá 
pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 

Environmentálna expozícia pre ďalšie použitia 

Pre všetky ďalšie použitia sa nevykonáva kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia, lebo 

 prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy alebo úpravu pôdy v stavebníctve 

 Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby 
spôsobili zmenu pH v pôde, odpadovej vode alebo povrchovej vode 

 Vápno sa výslovne po reakcii s CO2 používa na uvoľňovanie vdychovateľného vzduchu bez CO2. Také použitia sa vzťahujú len na 
vzdušné prostredie, kde sa vlastnosti vápna využívajú  

 Neutralizácia/zmena pH je určené použitie a okrem týchto požadovaných vplyvov neexistujú žiadne ďalšie účinky.  



     
 

 

 

 

Názov produktu 

HYDROXID VÁPENATÝ 
Verzia :1.2/SK                                                                   Dátum revízie :  1.6. 2017    Vytlačené: 10/3/2017 

Strana 91 z 132 

 

     KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
 vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 

 (REACH), Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010

  
 

 

 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.9: Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna s vysokou 
prašnosťou 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Profesionálne použitia tuhého/práškovitého vápna s vysokou prašnosťou 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, 

PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia 
Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. Environmentálne hodnotenie je 

založené na nástroji FOCUS-Exposit. 
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2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 2 
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s 

príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

Ďalšie informácie sú uvedené v publikácii ECHA 
Guidance on information requirements and chemical 

safety assessment (Usmernenia k požiadavkám na 
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti), 
kapitola R.12: Systém deskriptorov použitia (ECHA-

2010-G-05-SK). 

PROC 3 
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – 

(syntéza alebo príprava (formulácia)) 

PROC 4 
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť 

expozície 

PROC 5 
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania 

v šaržiach pre prípravu (formuláciu) prípravkov a 
výrobkov (viacstupňový a/alebo značný styk) 

PROC 8a 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 
nádob/veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach 

PROC 8b 
Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z 

nádob/veľkých kontajnerov v určených zariadeniach 

PROC 9 
Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená 

plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 10 Použitie valčekov a štetcov 

PROC 11 Nepriemyselné rozprašovanie 

PROC 13 Úprava výrobkov namáčaním a liatím 

PROC 15 Použitie vo forme laboratórneho činidla 

PROC 16 
Použitie materiálu ako zdroja pohonných látok. S 

obmedzenou expozíciou nezhoreného produktu sa má 
počítať. 

PROC 17 
Lubrikácia v podmienkach s vysokou energiou a v 

čiastočne otvorenom procese 

PROC 18 Mazanie v podmienkach s vysokou energiou 

PROC 19 
Ručné miešanie s blízkym stykom. K dispozícii je iba 

osobné ochranné vybavenie. 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca 

PROC 26 
Spracovanie pevných anorganických látok pri teplote 

okolitého prostredia 

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

Širokodisperzne vnútorné a vonkajšie použitie reaktívnych 
látok alebo prevádzkových pomôcok v otvorených 

systémoch 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

Všetky použiteľné 
PROC 

neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 
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Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 16, 17, 18, 19, 26 

≤ 240 minút 

PROC 11 ≤ 60 minút 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnosť LC (podľa 
MEASE) 

Ďalšie informácie 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, 
11, 16, 26 

Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s pozitívnym 
tlakom) režijných miestností alebo 
stiahnutím pracovníka z pracovísk 

s príslušnou expozíciou. 

druhové lokálne 
podtlakové vetranie 

72 % - 

PROC 17, 18 
integrované lokálne 
podtlakové vetranie 

87 % - 

PROC 19 neaplikovateľné na (neaplikovateľné) 
len v dobre vetraných 

miestnostiach alebo vonku 
(účinnosť 50 %) 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

PROC 9, 26 Maska FFP1 APF=4 Keďže CaO je 
klasifikovaná ako 

dráždivá pre kožu, 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by PROC 11, 17, 18, 19 Maska FFP3 APF=20 
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PROC 25 Maska FFP2 APF=10 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu 
tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

Všetky ďalšie 
použiteľné PROC 

Maska FFP2 APF=10 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 

  – netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

 

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rok). Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 
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Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Objem povrchovej vody: 300 l/m²  

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta 

Podľa požiadaviek pre správnu poľnohospodársku prax sa poľnohospdárska pôda pred použitím vápna má analyzovať a podľa výsledkov 
tejto analýzy sa má upraviť miera aplikácie. 

2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy v stavebníctve. 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia)  

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok a len raz počas životnosti. Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 180 000 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Povrchová plocha poľa: 1 ha 
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Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Vápno sa aplikuje do pôdy v zóne technosféry pred stavbou ciest. Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej 
expozície (RCR) 

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

MEASE 
< 1 mg/m³ (0,5 – 

0,825) 

Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 
dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 

realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre 
dermálne účinky nebola odvodená. Dermálna 
expozícia sa teda v tomto expozičnom scenári 

nehodnotí. 

Environmentálna expozícia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu a povrchovú vodu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte 
hodnôt predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a 
sediment (Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na 
použitie podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom 
typicky vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre 
napr. posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov: pri použití na pôdu môže potom CaO skutočne migrovať smerom k povrchovej vode 
pomocou posunu. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Ako bolo popísané skôr, expozícia povrchovej vody ani sedimentu vápnu sa nepredpokladá. Ďalej v prírodných 
vodách hydroxidové ióny reagujú s HCO3- so vznikom vody a CO32-. CO32- reakciou s Ca2+ tvorí CaCO3. Karbonát 
vápenatý sa zráža a usadzuje na sedimente. Karbonát (uhličitan) vápenatý má nízku rozpustnosť a tvorí zložku 
prírodných pôd. 
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Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá pre 
potravinový reťazec 
(sekundárna otrava) 

 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 

Environmentálna expozícia pre úpravu pôdy v stavebníctve 

Úprava pôdy v scenári stavebníctva je založená na scenári krajníc (kraja cesty). Na osobitnej technickej schôdzi pre kraje ciest (Ispra, 5. 
septembra 2003) sa členské štáty EÚ a priemyslu dohodli na definícii pre "cestnú technosféru". Cestnú technosféru možno definovať ako 
"technické prostredie, ktoré vykonáva geotechnické funkcie cesty v súvislosti s jej stavbou, prevádzkou a údržbou vrátane zariadení na 
zabezpečenie cestnej bezpečnosti a riadenie odtokov. Táto technosféra, ktorá na kraji vozovky obsahuje tvrdé a mäkké rameno, je zvisle 
predpisovaná hladinou spodnej vody. Za túto cestnú technosféru vrátane bezpečnosti cesty, podpory cesty, zabránenia znečistenia a 
riadenia vody zodpovedá cestný úrad". Cestná technosféra bola preto ako cieľ hodnotenia pre hodnotenie rizika pre účely 
existujúcich/nových predpisov o nových látkach vylúčená. Cieľovou zónou je zóna za technosférou, na ktorú sa vzťahuje hodnotenie 
environmentálneho rizika. 

 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte hodnôt 
predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a sediment 
(Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na použitie 
podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom typicky 
vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre napr. 
posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia 
expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v morskom 
vodnom prostredí 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia 
expozície v 
sedimentoch 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácie 
expozície v pôde a 
spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrácia 
expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia 
expozície dôležitá pre 
potravinový reťazec 
(sekundárna otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom prostredí. 
Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 
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Environmentálna expozícia pre ďalšie použitia 

Pre všetky ďalšie použitia sa nevykonáva kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia, lebo 

 prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy alebo úpravu pôdy v stavebníctve 

 Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby 
spôsobili zmenu pH v pôde, odpadovej vode alebo povrchovej vode 

 Vápno sa výslovne po reakcii s CO2 používa na uvoľňovanie vdychovateľného vzduchu bez CO2. Také použitia sa vzťahujú len na 
vzdušné prostredie, kde sa vlastnosti vápna využívajú  

 Neutralizácia/zmena pH je určené použitie a okrem týchto požadovaných vplyvov neexistujú žiadne ďalšie účinky.  

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.10: Profesionálne použitia vápna pri úprave pôd 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Profesionálne použitia vápna pri úprave pôd 

Systémový názov 
vychádzajúci z 
deskriptora použitia 

SU22 
(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené procesy, 
úlohy a/alebo činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda hodnotenia 
Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nameraných údajoch a na nástroji odhadu expozície MEASE. 

Hodnotenie životného prostredia je založené na nástroji FOCUS-Exposit. 
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2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

Úloha/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

Mletie PROC 5 

Príprava a použitie CaO na úpravu pôd. 
Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

PROC 8b, PROC 26 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

PROC 11 

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

Širokodisperzne vnútorné a vonkajšie použitie 
reaktívnych látok alebo prevádzkových pomôcok 

v otvorených systémoch 

CaO sa používa v mnohých prípadoch širokodisperzných 
použití: v poľnohospodárstve, lesníctve, chove rýb a 

kreviet, úprave pôdy a ochrane životného prostredia. 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

Úloha Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

Mletie neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

neobmedzený tuhá/práškovitá vysoký 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Úloha Trvanie expozície 

Mletie 240 minút 

Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

240 minút 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

480 minút (neobmedzené) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky (napr. teplota procesov a tlak procesov) sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 
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Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

Úloha Úroveň separácie 
Lokalizované kontroly 

(LC) 
Účinnosť LC 

(lokalizovaných kontrol) 
Ďalšie informácie 

Mletie Vo všeobecnosti sa 
separácia pracovníkov v 

riadených procesoch 
nepožaduje. 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

Počas aplikácie 
pracovník sedí v kabíne 
rozmetávacieho stroja 

Kabína s prívodom 
filtrovaného vzduchu 

99 % - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

Úloha 
Určenie vybavenia na 
ochranu dýchacieho 

traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený ochranný 

faktor, POF) 
Určenie rukavíc 

Ďalšie osobné ochranné 
vybavenie (OOV): 

Mletie Maska FFP3 APF=20 

Keďže CaO je klasifikovaná 
ako dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa 

musí nosiť, iba ak by 
potenciálny styk s očami 
mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý 

proces). Ďalej je potrebné 
nosiť vhodnú ochranu tváre, 

ochranný odev a 
bezpečnostnú obuv. 

Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

Maska FFP3 APF=20 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

nepotrebné na (neaplikovateľné) 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

 

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 1 700 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rok). Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Objem povrchovej vody: 300 l/m²  

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta 

Podľa požiadaviek pre správnu poľnohospodársku prax sa poľnohospdárska pôda pred použitím vápna má analyzovať a podľa výsledkov 
tejto analýzy sa má upraviť miera aplikácie. 
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2.2 Kontrola environmentálnej expozície – dôležitá len pre ochranu poľnohospodárskej pôdy v stavebníctve. 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia)  

 

(Obrázok prevzatý od autorov: Laudet, A. a kol., 1999) 

Použité množstvá 

CaO 180 000 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok a len raz počas životnosti. Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 180 000 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Povrchová plocha poľa: 1 ha 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Vápno sa aplikuje do pôdy v zóne technosféry pred stavbou ciest. Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie inhalačnej expozície boli použité namerané údaje a hodnotenie modelovej expozície (MEASE). Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pre inhalačnú expozíciu sa RCR zakladá na DNEL pre CaO = 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach). 

Úloha 
Metóda použitá na 

hodnotenie inhalačnej 
expozície 

Odhad inhalačnej 
expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej expozície 
(RCR) 

Mletie MEASE 0,488 mg/m³ (0,48) 
Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, 

dermálna expozícia musí byť v rámci technickej 
realizovateľnosti čo najmenšia. Hladina DNEL pre dermálne 

účinky nebola odvodená. Dermálna expozícia sa teda v 
tomto expozičnom scenári nehodnotí. 

Záťaž rozmetávacieho 
stroja 

MEASE (PROC 8b) 0,488 mg/m³ (0,48) 

Aplikácia do pôdy 
(rozmetávanie) 

namerané údaje 0,880 mg/m³ (0,88) 

Environmentálna expozícia pre ochranu poľnohospodárskej pôdy 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu a povrchovú vodu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte 
hodnôt predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a 
sediment (Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na 
použitie podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom 
typicky vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre 
napr. posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov: pri použití na pôdu môže potom CaO skutočne migrovať smerom k povrchovej vode 
pomocou posunu. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Netýka sa ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Koncentrácia expozície v 
morskom vodnom 
prostredí 

Látka PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

CaO 5,66 370 0,015 

Koncentrácia expozície v 
sedimentoch 

Ako bolo popísané skôr, expozícia povrchovej vody ani sedimentu vápnu sa nepredpokladá. Ďalej v prírodných 
vodách hydroxidové ióny reagujú s HCO3- so vznikom vody a CO32-. CO32- reakciou s Ca2+ tvorí CaCO3. 
Karbonát vápenatý sa zráža a usadzuje na sedimente. Karbonát (uhličitan) vápenatý má nízku rozpustnosť a 
tvorí zložku prírodných pôd. 

Koncentrácie expozície v 
pôde a spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 500 816 0,61 

Koncentrácia expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia expozície 
dôležitá pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom 
prostredí. Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 
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Environmentálna expozícia pre úpravu pôdy v stavebníctve 

Úprava pôdy v scenári stavebníctva je založená na scenári krajníc (kraja cesty). Na osobitnej technickej schôdzi pre kraje ciest (Ispra, 5. 
septembra 2003) sa členské štáty EÚ a priemyslu dohodli na definícii pre "cestnú technosféru". Cestnú technosféru možno definovať ako 
"technické prostredie, ktoré vykonáva geotechnické funkcie cesty v súvislosti s jej stavbou, prevádzkou a údržbou vrátane zariadení na 
zabezpečenie cestnej bezpečnosti a riadenie odtokov. Táto technosféra, ktorá na kraji vozovky obsahuje tvrdé a mäkké rameno, je zvisle 
predpisovaná hladinou spodnej vody. Za túto cestnú technosféru vrátane bezpečnosti cesty, podpory cesty, zabránenia znečistenia a 
riadenia vody zodpovedá cestný úrad". Cestná technosféra bola preto ako cieľ hodnotenia pre hodnotenie rizika pre účely 
existujúcich/nových predpisov o nových látkach vylúčená. Cieľovou zónou je zóna za technosférou, na ktorú sa vzťahuje hodnotenie 
environmentálneho rizika. 

 

Výpočet koncentrácie PEC pre pôdu bol založený na skupine pôdy FOCUS (FOCUS, 1996) a "návrhu usmernenia o výpočte hodnôt 
predpovedanej environmentálnej koncentrácie (PEC) výrobkov na ochranu rastlín pre pôdu, spodnú vodu, povrchovú vodu a sediment 
(Kloskowski a kol., 1999). Nástroj modelovania FOCUS/EXPOSIT sa uprednostňuje pred nástrojom EUSES, lebo je vhodnejší na použitie 
podobné poľnohospodárstvu ako v tom prípade, kde sa musí zahrnúť do modelovania parameter ako posun. FOCUS je modelom typicky 
vyvinutým na aplikácie v oblasti biocídov a bol ďalej vypracovaný na základe nemeckého modelu EXPOSIT 1.0, kde sa parametre napr. 
posuny môžu zlepšiť podľa nazbieraných údajov. 

Emisie do životného 
prostredia 

Pozri použité množstvá 

Koncentrácia expozície v 
priemyselnej čistiarni 
odpadových vôd 
(WWTP) 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia expozície v 
morskom vodnom 
prostredí 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácia expozície v 
sedimentoch 

Nevýznamné pre scenár krajníc 

Koncentrácie expozície v 
pôde a spodnej vode 

Látka PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

CaO 529 816 0,65 

Koncentrácia expozície v 
atmosfére 

Tento bod nie je dôležitý. CaO nie je prchavá. Tlak pár je nižší ako 10–5 Pa. 

Koncentrácia expozície 
dôležitá pre potravinový 
reťazec (sekundárna 
otrava) 

Tento bod nie je dôležitý, lebo vápnik možno považovať za vyskytujúci sa všade a esenciálny v životnom 
prostredí. Zahrnuté použitia významne neovplyvňujú distribúciu zložiek (Ca2+ a OH-) v životnom prostredí. 

Environmentálna expozícia pre ďalšie použitia 

Pre všetky ďalšie použitia sa nevykonáva kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia, lebo 

 prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy alebo úpravu pôdy v stavebníctve 

 Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby 
spôsobili zmenu pH v pôde, odpadovej vode alebo povrchovej vode 

 Vápno sa výslovne po reakcii s CO2 používa na uvoľňovanie vdychovateľného vzduchu bez CO2. Také použitia sa vzťahujú len na 
vzdušné prostredie, kde sa vlastnosti vápna využívajú  

 Neutralizácia/zmena pH je určené použitie a okrem týchto požadovaných vplyvov neexistujú žiadne ďalšie účinky.  
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4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.11: Profesionálne použitia výrobkov/nádob s obsahom vápna 

Formát expozičného scenára (1) vzťahujúci sa na použitia realizované pracovníkmi 

1. Názov 

Voľný krátky 
názov 

Profesionálne použitia výrobkov/nádob s obsahom vápna 

Systémový 
názov 
vychádzajúci z 
deskriptora 
použitia 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(vhodné PROC a ERC sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte) 

Zohľadnené 
procesy, úlohy 
a/alebo 
činnosti 

Zohľadnené procesy, úlohy a/alebo činnosti sú uvedené v kapitole 2 v ďalšom texte. 

Metóda 
hodnotenia 

Hodnotenie inhalačnej expozície je založené na nástroji odhadu expozície MEASE. 
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2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

PROC/ERC Definícia REACH Zahrnuté úlohy 

PROC 0 
Iný proces 

(PROC 21 (nízky potenciál emisií) ako náhrada odhadu 
expozície) 

Použitie nádob s obsahom CaO/prípravkov ako absorbentov 
CO2 (napr. dýchací prístroj) 

PROC 21 
Nízkoenergetická manipulácia s látkami viazanými v 

materiáloch a/alebo výrobkoch 
Manipulácia s látkami viazanými v materiáloch a/alebo 

výrobkoch 

PROC 24 
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou 

energiou) látok viazaných v materiáloch a/alebo 
výrobkoch 

Brúsenie, mechanické rezanie 

PROC 25 Ďalšie pracovné operácie s kovmi za horúca Zváranie, pájkovanie 

ERC10, ERC11, 
ERC 12 

Širokodisperzné vnútorné a vonkajšie použitie výrobkov 
a materiálov s dlhou životnosťou s nízkou úrovňou 

uvoľňovania 

CaO viazaná vo výrobkoch a materiáloch alebo na výrobky a 
materiály, ako sú: drevené a plastové konštrukčné a stavebné 

materiály (napr. odkvapy, odtoky), podlahovina, nábytok, 
hračky, kožené výrobky, výrobky z papiera a lepenky (časopisy, 
knihy, novinový papier a baliaci papier), elektronické zariadenia 

(skrinky) 

2.1 Kontrola expozície pracovníkov 

Charakteristika produktu 

Podľa prístupu MEASE vnútorný emisný potenciál látky je jedným z hlavných určujúcich faktorov expozície. Toto sa odráža priradením 
takzvanej triedy prchavosti v nástroji MEASE. Pri operáciách vykonávaných s tuhými látkami pri teplote okolia sa prchavosť zakladá na 
prašnosti tejto látky. Kým pri operáciach s horúcimi kovmi je prchavosť založená na teplote, berie sa do úvahy teplota spracovania a bod 
tavenia látky. V tretej skupine sa vysokoabrazívne úlohy namiesto vnútorného emisného potenciálu látky zakladajú na úrovni abrázie. 

PROC Použitie v prípravku Obsah v prípravku Fyzikálna forma Emisný potenciál 

PROC 0 neobmedzený 

pevné produkty (pelety), 
nízky potenciál pre vznik 

prachu kvôli abrázii počas 
predošlého plnenia a 

manipulácie s peletami, nie 
počas použitia dýchacieho 

prístroja 

nízky 
(predpoklad najhoršieho 

možného prípadu, lebo sa počas 
použitia dýchacieho prístroja 

nepredpokladá žiadna inhalačná 
expozícia vzhľadom na veľmi 

nízky potenciál abrázie) 

PROC 21 neobmedzený pevné produkty veľmi nízky 

PROC 24, 25 neobmedzený pevné produkty vysoký 

Použité množstvá 

Aktuálna tonáž spracovaná za smenu sa podľa tohto scenára nepovažuje za faktor s vplyvom na expozíciu. Namiesto toho je hlavným 
určujúcim faktorom vnútorného emisného potenciálu procesu kombinácia škály (rozsahu, veľkosti) prevádzky (priemyselná alebo 
profesionálna) a úroveň kontroly/automatizácie (ako sa to odráža v PROC). 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

PROC Trvanie expozície 

PROC 0 
480 minút 

(neobmedzené, pokiaľ sa týka expozície CaO na pracovisku, skutočné trvanie nosenia môže byť obmedzené kvôli 
pokynom užívateľovi reálneho dýchacieho prístroja) 

PROC 21 480 minút (neobmedzené) 

PROC 24, 25 ≤ 240 minút 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Predpokladá sa, že objem dýchania počas všetkých krokov procesu, ktorý sa odráža v PROC, je 10 m³/smenu (8 hodín). 
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Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov 

Prevádzkové podmienky napr. teplota procesov a tlak procesov sa pre hodnotenie expozície na pracovisku u riadených procesov 
nepovažujú za dôležité. Hodnotenie expozície v nástroji MEASE v krokoch procesov s veľmi vysokými teplotami (napr. PROC 22, 23, 25) je 
však založené na pomere teploty procesu a bodu tavenia. Keďže sa predpokladá, že súvisiace teploty sa budú v priemysle meniť, najvyšší 
pomer sa vzal ako predpoklad najhoršieho možného prípadu pre odhad expozície. Teda všetky teploty procesov sú automaticky zahrnuté v 
tomto expozičnom scenári pre PROC 22, 23 a PROC 25. 

Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Opatrenia manažmentu rizika na úrovni procesu (napr. kontrola alebo izolovanie zdroja emisií) sú vo všeobecnosti v procesoch nepotrebné. 

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkovi 

PROC Úroveň separácie 
Lokalizované 
kontroly (LC) 

Účinnosť LC (podľa MEASE) Ďalšie informácie 

PROC 0, 21, 24, 
25 

Každá potenciálne potrebná 
separácia pracovníkov od zdroja 
emisií je uvedená vyššie v časti s 

názvom „Frekvencia a trvanie 
expozície". Zníženie trvania 

expozície sa dá dosiahnuť, napr. 
zriadením vetraných (s 

pozitívnym tlakom) režijných 
miestností alebo stiahnutím 

pracovníka z pracovísk s 
príslušnou expozíciou. 

nepotrebné na (neaplikovateľné) - 

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania, disperziu a expozíciu 

Zabráňte inhalácii alebo požitiu. Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s látkou sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia na 
pracovisku. K týmto opatreniam patria dobré osobné a organizačné zvyklosti (napr. pravidelné čistenie vhodnými čistiacimi prostriedkami), 
nejedenie a nefajčenie na pracovisku, nosenie štandardného pracovného odevu a obuvi, iba ak by bolo ďalej uvedené ináč. Na konci 
pracovnej smeny sa osprchujte a vymeňte si odev. Nenoste doma znečistený odev. Nevyfukujte prach stlačeným vzduchom. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia 

PROC 
Určenie vybavenia na ochranu 

dýchacieho traktu (VOD) 

účinnosť VOD 
(priradený 

ochranný faktor, 
POF) 

Určenie rukavíc 
Ďalšie osobné ochranné 

vybavenie (OOV): 

PROC 0, 21 nepotrebné 
na 

(neaplikovateľné) 
Keďže CaO je klasifikovaná 

ako dráždivá pre kožu, 
použitie ochranných 

rukavíc je povinné pre 
všetky kroky procesu. 

Vybavenie na ochranu očí 
(okuliare alebo priezory) sa musí 
nosiť, iba ak by potenciálny styk 
s očami mohol byť vylúčený na 

základe vlastností a druhu 
použitia (napr. uzavretý proces). 
Ďalej je potrebné nosiť vhodnú 
ochranu tváre, ochranný odev a 

bezpečnostnú obuv. 

PROC 24, 25 Maska FFP1 APF=4 

Každé VOD definované vyššie sa má používať len vtedy, ak sa súčasne uplatňujú nasledujúce princípy: Trvanie práce (porovnaj s "trvaním 
expozície” hore) by malo zohľadňovať ďalší fyziologický stres pre pracovníka spôsobený sťaženým dýchaním a hmotnosťou samotného VOD 
a spôsobený zvýšeným tepelným stresom pri zakrytí hlavy. Ďalej sa má zvážiť, že schopnosť používania nástrojov a komunikácie u 
pracovníka je počas používania VOD znížená. 

Z dôvodov uvedených vyššie by pracovník mal byť preto (i) zdravý (najmä z hľadiska zdravotných problémov, ktoré by mohli mať vplyv na 
použitie VOD), (ii) mať vhodné vlastnosti tváre znižujúce únik medzi tvárou a maskou (toto sa týka jaziev a ochlpenia tváre). Pomôcky 
odporúčané vyššie založené na dobrom tesnení tváre neposkytnú potrebnú ochranu, ak netesnia okolo tváre náležite a bezpečne. 

Zamestnávateľ a živnostník sú právne zodpovední za udržiavanie a vydanie vybavenia na ochranu dýchacieho traktu a riadenie jeho 
správneho používania na pracovisku. Títo by preto mali definovať a dokumentovať vhodné praktiky pre program vybavenia na ochranu 
dýchacieho traktu vrátane školenia pracovníkov. 

Prehľad faktorov POF rôznych VOD (podľa BS EN 529:2005) môžete nájsť v slovníku MEASE. 
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2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 

Vápno sa chemicky viaže na základný (matričný) materiál s veľmi nízkym potenciálom uvoľňovania 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia na pracovisku 

Na hodnotenie expozície vdychovaním (inhalačná expozícia) bol použitý nástroj odhadov expozície MEASE. Pomer charakterizácie rizika 
(RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a musí byť nižší ako 1, aby 
preukazoval bezpečné použitie. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na DNEL pre CaO v koncentrácii 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach, 
ktorý sa môže dostať až do pľúc) a príslušnom odhade inhalačnej expozície odvodenom pomocou MEASE (ako inhalovateľný prach, ktorý 
má také veľké častice, že sa zachytí v hornom dýchacom trakte). Teda RCR zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú hodnotu, keďže 
vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

PROC 
Metóda použitá na hodnotenie 

inhalačnej expozície 
Odhad inhalačnej 

expozície (RCR) 

Metóda použitá na 
hodnotenie dermálnej 

expozície 

Odhad dermálnej expozície 
(RCR) 

PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5 mg/m³ (0,5) 
Keďže CaO je klasifikovaná ako dráždivá pre kožu, dermálna 

expozícia musí byť v rámci technickej realizovateľnosti čo 
najmenšia. Hladina DNEL pre dermálne účinky nebola 

odvodená. Dermálna expozícia sa teda v tomto expozičnom 
scenári nehodnotí. 

PROC 21 MEASE 0,05 mg/m³ (0,05) 

PROC 24 MEASE 
0,825 mg/m³ 

(0,825) 

PROC 25 MEASE 0,6 mg/m³ (0,6) 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Vápno je zložka a chemicky sa viaže na základný (matričný) materiál: počas bežných a primerane predvídateľných podmienok použitia k 
plánovanému uvoľňovania vápna nedochádza. Uvoľňovania sú zanedbateľné a nedostatočné nato, aby spôsobili zmenu pH v pôde, 
odpadovej vode alebo povrchovej vode. 

4. Usmernenie pre následného užívateľa k vykonávaniu hodnotenia, či pracuje v rámci hraníc 

Následný užívateľ pracuje v rámcoch vymedzených týmto ES vtedy, ak sú buď dodržiavané navrhnuté opatrenia manažmentu rizika 
popísané vyššie, alebo následný užívateľ môže sám preukázať, že jeho prevádzkové podmienky a zavedené opatrenia manažmentu rizika sú 
vhodné. Toto sa musí vykonať preukázaním toho, že obmedzuje inhalačnú a dermálnu expozíciu na úroveň nižšiu ako príslušná hladina 
DNEL (ak sú dotyčné procesy a aktivity zahrnuté v kategóriách procesov PROC uvedených vyššie), ako sa uvádza ďalej. Ak namerané údaje 
nie sú k dispozícii, následný užívateľ môže na odhad súvisiacej expozície použiť vhodný nástroj škálovania, ako napr. MEASE 
(www.ebrc.de/mease.html). Prašnosť použitej látky môžno určiť pomocou slovníka MEASE. Napr. látky s prašnosťou nižšou ako 2,5 % podľa 
metódy otáčajúceho sa bubna (Rotating Drum Method (RDM)) sú definované ako látky „s nízkou prašnosťou“, látky s prašnosťou nižšou ako 
10 % (RDM) sú definované ako látky "so strednou prašnosťou” a látky s prašnosťou ≥10 % sú definované ako látky "s vysokou prašnosťou”. 

DNELinhalačná: 1 mg/m³ (ako vdychovateľný prach) 

Dôležitá poznámka: Následný užívateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že popri dlhodobej hladine DNEL uvedenej vyššie, existuje hladina 
DNEL pre akútne účinky rovná 4 mg/m³. Pri preukázaní bezpečného použitia pri porovnávaní odhadov expozície s dlhodobou hladinou 
DNEL je preto zahrnutá aj akútna hladina DNEL (podľa usmernenia R.14 sa hladiny akútnej expozície dajú odvodiť vynásobením odhadov 
dlhodobej expozície koeficientom 2). Pri použití nástroja MEASE na odvodenie odhadov expozície si uvedomte, že trvanie expozície sa ako 
opatrenie manažmentu rizika má znížiť len na pol smeny (čo povedie k zníženiu expozície o 40 %). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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ES číslo 9.12: Spotrebiteľské použitie stavebného a konštrukčného materiálu 
(DIY – sprav si sám) 

Formát expozičného scenára (2) vzťahujúci sa na použitia vykonávané spotrebiteľmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Spotrebiteľské použitie stavebného a konštrukčného materiálu  

Systémový názov vychádzajúci z deskriptora 
použitia 

SU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Zahrnuté procesy  úlohy  aktivity  
Manipulácia (miešanie a plnenie) s práškovitými formami  

Použitie tekutých, pastovitých vápenných prípravkov.  

Metóda hodnotenia* 

Ľudské zdravie: 

Bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre orálnu a dermálnu expozíciu, ako aj 
expozíciu oka. Inhalačná expozícia prachu bola hodnotená holandským modelom 
(van Hemmen, 1992). 

Životné prostredie: 

Zabezpečené je kvalitatívne zdôvodňovacie hodnotenie. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

RMM (opatrenie manažmentu 
rizika) 

Zavedené nie sú žiadne opatrenia manažmentu rizika súvisiaceho s produktom. 

PC/ERC 
Popis aktivity týkajúcej sa kategórie výrobkov (AC) a kategórie uvoľňovania do životného prostredia 
(ERC) 

PC 9a, 9b 

Miešanie a nakladanie prášku s obsahom vápna. 

Použitie vápennej omietky, tmelu alebo riedkej suspenzie na steny alebo plafón. 

Expozícia po použití.  

ERC 8c, 8d, 8e, 8f 

Širokodisperzné vnútorné použitie s výsledným začlenením do matrice alebo na matricu 

Širokodisperzné vonkajšie použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch 

Širokodisperzné vonkajšie použitie reaktívnych látok v otvorených systémoch 

Širokodisperzné vonkajšie použitie s výsledným začlenením do matrice alebo na matricu 

2.1 Kontrola expozície spotrebiteľov 

Charakteristika produktu 

Popis prípravku 
Koncentrácia látky v 
prípravku 

Fyzikálny stav 
prípravku 

Prašnosť (ak je dôležitá) Druh balenia 

Vápno 100 % Tuhý, práškovitý Vysoká, stredná a nízka, 
podľa druhu vápna 
(napovie nám hodnota z 
údajov DIY1, pozri kapitolu 
9.0.3) 

Balenie vo veľkom, vo 
vreciach až 35 kg. Omietka, malta 20-40 % Tuhý, práškovitý 

Omietka, malta 20-40 % Pastovitý  - - 

Tmel, plnivo 30-55 % 
Pastovitý, 
vysokoviskózny, hustá 
kvapalina 

- 
V tubách alebo 
vedierkach 

Vopred namiešaný, 
vápenný vlhčiaci náter 

~30 % Tuhý, práškovitý 

Vysoká – nízka  

(napovie nám hodnota z 
údajov DIY1, pozri kapitolu 
9.0.3) 

Balenie vo veľkom, vo 
vreciach až 35 kg. 



                        KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV pre CaO, 

vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH), 

Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010 

 

Verzia: 1.0 KE CaO/SK 

Dátum zmeny: 1.december 2010 Vytlačené 10/3/2017  

 

 

Strana 113 z 132 

Vápenný vlhčiaci 
náter/vápenné mlieko 

~ 30 % Vápenné mlieko - - 

Použité množstvá 

Popis prípravku Množstvo použité podľa udalosti 

Plnivo, tmel  
250 g – 1 kg prášok (2:1 prášok: voda) 

Je ťažké určiť, lebo množstvo veľmi závisí od hĺbky a veľkosti zapĺňaných otvorov. 

 

Omietka/vápenný vlhčiaci náter 
~ 25 kg podľa veľkosti miestnosti, steny, na ktorú sa nanáša. 

Vyrovnávacia hmota na 
podlahu/stenu 

~ 25 kg podľa veľkosti miestnosti, steny, ktorá sa vyrovnáva. 

 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Popis úlohy  Trvanie expozície podľa udalosti frekvencia udalostí 

Miešanie a nakladanie prášku s obsahom 
vápna. 

1,33 min (údaje DIY1, RIVM, kapitola 2.4.2 
Miešanie a nakladanie práškov)  

2/rok (údaje DIY1) 

Použitie vápennej omietky, tmelu alebo 
riedkej suspenzie na steny alebo plafón 

Niekoľko minút – hodín 2/rok (údaje DIY1) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Popis úlohy Vystavená populácia Dychová frekvencia Vystavená časť tela 
Zodpovedajúca plocha 
kože [cm²] 

Manipulácia s práškom  Dospelí 1,25 m³/hod. Polovica oboch rúk  430 (údaje DIY1) 

Použitie tekutých, 
pastovitých vápenných 
prípravkov. 

Dospelí NR (nezistené) Ruky a predlaktia 1900 (údaje DIY1) 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu spotrebiteľov 

Popis úlohy  Vnútorné/vonkajšie Objem miestnosti Rýchlosť výmeny vzduchu 

Manipulácia s práškom  vnútorné 
1 m³ (osobný priestor, malá 
plocha okolo používateľa) 

0,6 hod. – 1 (neurčená 
miestnosť) 

Použitie tekutých, pastovitých 
vápenných prípravkov. 

vnútorné NR (nezistené) NR (nezistené) 

Podmienky a opatrenia súvisiace s informáciami a odporúčaním správania pre spotrebiteľov 

Majú sa dodržiavať rovnako prísne ochranné opatrenia, ako sa vzťahujú na profesionálne pracoviská, aby sa predišlo poškodeniu zdravia 
spotrebiteľov typu "urob si sám" (DIY): 

 Okamžite si vymeňte vlhký odev, obuv a rukavice. 

 Chráňte nezakryté plochy kože (ruky, nohy, tvár): existujú rôzne účinné výrobky na ochranu pokožky, ktoré sa majú používať 
podľa plánu ochrany kože (ochrana kože, čistenie a starostlivosť). Dôkladné očistite kožu po práci a použite výrobok na 
ošetrenie.  

Podmienky a opatrenia súvisiace s osobnou ochranou a hygienou 

Majú sa dodržiavať rovnako prísne ochranné opatrenia, ako sa vzťahujú na profesionálne pracoviská, aby sa predišlo poškodeniu zdravia 
spotrebiteľov typu "urob si sám" (DIY): 

 Pri príprave alebo miešaní stavebných materiálov, počas demolícií alebo škárovania a hlavne počas práce vykonávanej nad 
hlavou počas prášenia noste ochranné okuliare, ako aj tvárové masky.  

 Starostlivo si vyberte pracovné rukavice. Kožené rukavice navlhnú a môžu uľahčiť popáleniny. Pri práci vo vlhkom prostredí sú 
lepšie bavlnené rukavice s plastovou (nitrilovou) vrstvou. Počas práce nad hlavou noste dlhé rukavice, lebo značne znižujú 
množstvo vlhkosti prenikajúce pracovným odevom. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 
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Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Použité množstvá* 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Frekvencia a trvanie použitia 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Štandardný riečny prietok a zriedenie 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vnútorné 

Zabránenie priameho vypúšťania do odpadových vôd. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Štandardná veľkosť mestskej kanalizácie/čistiarne odpadových vôd a techniky úpravy kalov  

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta  

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Podmienky a opatrenia súvisiace s mestskou čističkou odpadových vôd 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Pomer charakterizácie rizika (RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a je 
uvedený v zátvorkách ďalej. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na akútnej hladine DNEL pre vápno v koncentrácii 4 mg/m3 (ako 
vdychovateľný prach) a príslušnom odhade inhalačnej expozície (ako inhalovateľný prach). RCR teda zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú 
hodnotu, keďže vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

Keďže vápno je klasifikované ako dráždivé pre kožu a oči, bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre dermálnu expozíciu a expozíciu oka. 

Expozícia človeka 

Manipulácia s práškom 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie  

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna 
malá úloha: 0,1 µg/cm² (-) 

veľká úloha: 1 µg/cm² (-) 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 
nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné rukavice, 
dermálny kontakt s prachom z nakladania vápna alebo priamy styk s 
vápnom sa nedá vylúčiť. Môže to príležitostne spôsobiť slabé 
podráždenie, ktorému ľahko zabránime okamžitým opláchnutím vodou. 

Kvantitatívne hodnotenie  

Bol použitý model konštantnej rýchlosti ConsExpo. Miera styku s 
prachom vytvoreným počas sypania prášku bola prevzatá z údajov DIY1 
(správa RIVM 320104007). 

Očná Prach 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 
nepredpokladá. Ak sa nepoužijú ochranné okuliare, prach z nakladania 
vápna sa nedá vylúčiť. Po náhodnej expozícii sa odporúča okamžité 
opláchnutie vodou a vyhľadanie lekárskej pomoci. 
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Inhalačná 
Malá úloha: 12 µg/m³ (0,003) 

Veľká úloha: 120 µg/m³ (0,03) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Na vznik prachu vytvoreného počas sypania prášku sa zameriava 
holandský model (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 9.0.3.1 
uvedenej skôr). 

Použitie tekutých, pastovitých vápenných prípravkov.  

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna Vyšpliachnutie 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 
nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné okuliare, 
vyšpliachnutie na pokožku sa nedá vylúčiť. Vyšpliachnutie môže 
príležitostne spôsobiť slabé podráždenie, ktorému ľahko zabránime 
okamžitým opláchnutím rúk vodou. 

Očná Vyšpliachnutie 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa nosia vhodné okuliare, netreba predpokladať žiadnu expozíciu očí. 
Vyšpliachnutie do očí sa však nedá vylúčiť, ak sa nenosia ochranné 
okuliare počas použitia kvapalných alebo pastovitých vápenných 
prípravkov, hlavne počas práce nad hlavou. Po náhodnej expozícii sa 
odporúča okamžité opláchnutie vodou a vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Inhalačná - 

Kvalitatívne hodnotenie 

Nepredpokladá sa, lebo tlak pár vápna vo vode je nízky a vznik hmly 
alebo aerosólov nenastáva. 

Expozícia po použití  

Závažná expozícia sa nepredpokladá, lebo vodný vápenný prípravok sa s oxidom uhličitým z atmosféry rýchlo mení na uhličitan vápenatý. 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Podľa OC/RMM súvisiacich so životným prostredím na zabránenie vypúšťania roztokov vápna priamo do mestskej odpadovej vody, pH 
prítoku mestskej čistiarne odpadových vôd je približne neutrálne, a preto k expozícii biologickej aktivity nedochádza. Prítok mestskej 
čistiarne odpadových vôd je aj tak neutralizovaný a vápno sa môže dokonca použiť výhodne na reguláciu pH kyslých tokov odpadových vôd, 
ktoré sa upravujú v biologických čistiarňach odpadových vôd. Keďže pH prítoku mestskej čistiarne odpadových vôd je približne neutrálne, 
dopad pH na tie časti životného prostredia, do ktorých sa odpad dostáva, napr. povrchová voda, sediment a suchá zem, je zanedbateľný. 
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ES číslo 9.13: Spotrebiteľské použitie absorbentu CO2 v dýchacích prístrojoch 

Formát expozičného scenára (2) vzťahujúci sa na použitia vykonávané spotrebiteľmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Spotrebiteľské použitie absorbentu CO2 v dýchacích prístrojoch 

Systémový názov vychádzajúci z deskriptora 

použitia 
SU21, PC2 , ERC8b  

Zahrnuté procesy  úlohy  aktivity  

Plnenie tejto formy do zásobníka (cartridge)  

Použitie nezávislých dýchacích prístrojov  

Čistenie zariadení  

Metóda hodnotenia* 

Ľudské zdravie 

Bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre orálnu a dermálnu expozíciu. Inhalačná 

expozícia bola hodnotená holandským modelom (van Hemmen, 1992). 

Životné prostredie 

Zabezpečené je kvalitatívne zdôvodňovacie hodnotenie. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

RMM (opatrenie manažmentu 

rizika) 

Nátronové vápno sa dodáva v granulárnej forme. Ďalej sa pridá definované množstvo vody (14 – 18 %), 

ktorá bude ďalej znižovať prašnosť absorbentu. Počas dýchacieho cyklu bude hydroxid vápenatý rýchlo 

reagovať s CO2 so vznikom uhličitanu. 

PC/ERC 
Popis aktivity týkajúcej sa kategórie výrobkov (AC) a kategórie uvoľňovania do životného prostredia 

(ERC) 

PC 2 

Použitie nezávislého dýchacieho prístroja obsahujúceho nátronové vápno ako absorbent CO2, napr. na 

rekreačné potápanie. Tok vdychovaného vzduchu bude pretekať absorbentom a CO2 bude rýchlo 

reagovať (katalyzované vodou a hydroxidom sodným) s hydroxidom vápenatým so vznikom uhličitanu. 

Vzduch zbavený CO2 sa dá po pridaní kyslíka opäť vdychovať. 

Manipulácia s absorbentom: Absorbent sa po každom použití zlikviduje a pred každým potápaním 

doplní.  

ERC 8b Širokodisperzné vnútorné použitie s výsledným začlenením do matrice alebo na matricu 

2.1 Kontrola expozície spotrebiteľov 

Charakteristika produktu 

Popis prípravku 
Koncentrácia látky v 

prípravku 

Fyzikálny stav 

prípravku 
Prašnosť (ak je dôležitá) Druh balenia 
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Absorbent CO2 

78 – 84 % 

V závislosti od použitia 

má hlavná zložka rôzne 

aditíva. 

Vždy sa pridáva osobitné 

množstvo vody (14 – 18 

%). 

Pevný, granulárny 

Veľmi nízka prašnosť  

(zníženie o 10 % v 

porovnaní s práškom) 

Vznik prachu sa počas 

plnenia zásobníka 

premývačky plynu nedá 

vylúčiť. 

kanister 4,5, 18 kg 

„Použitý” absorbent CO2 ~ 20 % Pevný, granulárny 

Veľmi nízka prašnosť  

(zníženie o 10 % v 

porovnaní s práškom) 

1 – 3 kg v dýchacom 

prístroji  

Použité množstvá 

Absorbent CO2 použitý v dýchacom prístroji 1 – 3 kg podľa druhu dýchacieho prístroja  

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Popis úlohy Trvanie expozície podľa udalosti frekvencia udalostí 

Plnenie tejto formy do zásobníka (cartridge)  Asi 1,33 min na 1 plnenie, spolu < 15 min Pred každým potápaním (až 4 razy) 

Použitie nezávislého dýchacieho prístroja  1 – 2 hod. Až 4 potápania za deň 

Čistenie a vyprázdnenie zariadenia < 15 min Po každom potápaní (až 4 razy) 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Popis úlohy Vystavená populácia Dychová frekvencia Vystavená časť tela 
Zodpovedajúca plocha 

kože [cm²] 

Plnenie tejto formy do 

zásobníka (cartridge) 

dospelí 
1,25 m³/hod (slabá 

pracovná aktivita) 

ruky 

840 

(smernica REACH R.15, 

muži) 

Použitie nezávislého 

dýchacieho prístroja  
- - 

Čistenie a vyprázdnenie 

zariadenia 
ruky 

840 

(smernica REACH R.15, 

muži) 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu spotrebiteľov 

Popis úlohy Vnútorné/vonkajšie Objem miestnosti Rýchlosť výmeny vzduchu 

Plnenie tejto formy do zásobníka 

(cartridge)  
NR (nezistené) NR (nezistené) NR (nezistené) 

Použitie nezávislého dýchacieho 

prístroja  
- - - 
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Čistenie a vyprázdnenie zariadenia NR (nezistené) NR (nezistené) NR (nezistené) 

Podmienky a opatrenia súvisiace s informáciami a odporúčaním správania pre spotrebiteľov  

Nemá sa dostať do očí, na kožu alebo na odev. Prach nevdychujte 

Nádobu držte dobre uzavretú, aby sa zabránilo vysušeniu nátronového vápna.  

Uchovajte mimo dosahu detí.  

Po manipulácii sa dôkladne umyte.  

V prípade styku s očami, ich hneď vyplachujte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Nemiešajte s kyselinami. 

Pokyny o dýchacom prístroji si starostlivo prečítajte, aby ste zaistili jeho správne používanie. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s osobnou ochranou a hygienou 

Počas manipulácie noste vhodné rukavice, okuliare a ochranný odev. Použite filtračnú polovičnú masku (typ masky FFP2 podľa EN 149).  

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Použité množstvá* 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Frekvencia a trvanie použitia 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Štandardný riečny prietok a zriedenie 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vnútorné 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 

pôdy 

Štandardná veľkosť mestskej kanalizácie/čistiarne odpadových vôd a techniky úpravy kalov  

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta  

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Podmienky a opatrenia súvisiace s mestskou čističkou odpadových vôd 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 
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Pomer charakterizácie rizika (RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a je 

uvedený v zátvorkách ďalej. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na akútnej hladine DNEL pre vápno v koncentrácii 4 mg/m³ (ako 

vdychovateľný prach) a príslušnom odhade inhalačnej expozície (ako inhalovateľný prach). RCR teda zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú 

hodnotu, keďže vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

Keďže vápno je klasifikované ako dráždivé pre kožu a oči, bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre dermálnu expozíciu a expozíciu oka. 

Kvôli veľmi špecializovanému druhu spotrebiteľov (potápači plniaci svoju vlastnú práčku CO2) sa dá predpokladať, že pokyny budú vzaté do 

úvahy, aby sa expozícia znížila 

Expozícia človeka 

Plnenie tejto formy do zásobníka (cartridge)  

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna - 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné rukavice, 

dermálny kontakt s prachom z nakladania granulárneho nátronového 

vápna alebo priamy styk s granulami sa nedá vylúčiť. Môže to 

príležitostne spôsobiť slabé podráždenie, ktorému ľahko zabránime 

okamžitým opláchnutím vodou. 

Očná Prach 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Predpokladá sa, že prach z nakladania granulárneho 

nátronového vápna je minimálny, a preto expozícia očí bude minimálna 

aj bez ochranných okuliarov. Napriek tomu po náhodnej expozícii sa 

odporúča okamžité opláchnutie vodou a vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Inhalačná 
Malá úloha: 1,2 µg/m³ (3 × 10-4) 

Veľká úloha: 12 µg/m³ (0,003) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Použitie holandského modelu (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 

9.0.3.1 vyššie) a použitie faktoru 10 redukcie prachu pre granulárnu 

formu je zamerané na vznik prachu pri sypaní prášku.  

Použitie nezávislého dýchacieho prístroja 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna - 

Kvalitatívne hodnotenie 

Vzhľadom na vlastnosti produktu možno usudzovať, že dermálna 

expozícia absorbentu v dýchacom prístroji neexistuje.  
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Očná - 

Kvalitatívne hodnotenie 

Vzhľadom na vlastnosti produktu možno usudzovať, že expozícia očí 

absorbentu v dýchacom prístroji neexistuje. 

Inhalačná bezvýznamný 

Kvalitatívne hodnotenie 

Je poskytnuté odporúčanie vo forme pokynu, aby sa pred ukončením 

zostavy práčky odstránil prach. Potápači, ktorí si plnia vlastnú práčku 

CO2, predstavujú v rámci spotrebiteľov osobitnú časť populácie. Náležité 

použitie zariadení a materiálov je v ich vlastnom záujme, teda sa dá 

predpokladať, že pokyny budú vzaté do úvahy. 

Vzhľadom na vlastnosti produktu a poskytnuté odporúčania vo forme 

pokynov možno usudzovať, že inhalačná expozícia absorbentu počas 

použitia dýchacieho prístroja je zanedbateľná. 

Čistenie a vyprázdnenie zariadenia 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna Prach a vyšpliachnutie  

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa však počas čistenia nenosia ochranné rukavice, 

dermálny kontakt s prachom z vyprázdňovania granulárneho 

nátronového vápna alebo priamy styk s granulami sa nedá vylúčiť. Ďalej 

počas čistenia zásobníka vodou môže dôjsť k styku so zvlhčeným 

nátronovým vápnom. Môže to príležitostne spôsobiť slabé podráždenie, 

ktorému ľahko zabránime okamžitým opláchnutím vodou. 

Očná Prach a vyšpliachnutie  

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však môže nastať styk s 

prachom z vyprázdňovania granulárneho nátronového vápna, alebo 

počas čistenia zásobníka vodou styk so zvlhčeným nátronovým vápnom. 

Po náhodnej expozícii sa odporúča okamžité opláchnutie vodou a 

vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Inhalačná 
Malá úloha: 0,3 µg/m³ (7,5 × 10-5) 

Veľká úloha: 3 µg/m³ (7,5 × 10-4) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Použitie holandského modelu (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 

9.0.3.1 vyššie) a použitie faktoru redukcie prachu 10 pre granulárnu 

formu a faktoru 4, aby sa vzalo do úvahy znížené množstvo vápna v 

"použitom" absorbente, je zamerané na vznik prachu pri sypaní prášku. 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 
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Predpokladá sa, že vplyv na pH kvôli použitiu vápna v dýchacích prístrojoch je zanedbateľný. Prítok mestskej čistiarne odpadových vôd je aj 

tak neutralizovaný a vápno sa môže dokonca použiť výhodne na reguláciu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa upravujú v 

biologických čistiarňach odpadových vôd. Keďže pH prítoku mestskej čistiarne odpadových vôd je približne neutrálne, dopad pH na tie časti 

životného prostredia, do ktorých sa odpad dostáva, napr. povrchová voda, sediment a suchá zem, je zanedbateľný. 
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ES číslo 9.14: Spotrebiteľské použitie záhradného vápna/hnojiva 

Formát expozičného scenára (2) vzťahujúci sa na použitia vykonávané spotrebiteľmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Spotrebiteľské použitie záhradného vápna/hnojiva  

Systémový názov vychádzajúci z deskriptora 
použitia 

SU21, PC20, PC12, ERC8e  

Zahrnuté procesy  úlohy  aktivity  
Manuálna aplikácia záhradného vápna/hnojiva 

Expozícia po použití 

Metóda hodnotenia* 

Ľudské zdravie 

Bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre orálnu a dermálnu expozíciu ako aj 
expozíciu oka. Expozícia prachu bola hodnotená holandským modelom (van 
Hemmen, 1992). 

Životné prostredie 

Zabezpečené je kvalitatívne zdôvodňovacie hodnotenie. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

RMM (opatrenie manažmentu 
rizika) 

Zavedené nie sú žiadne opatrenia manažmentu rizika súvisiaceho s produktom. 

PC/ERC 
Popis aktivity týkajúcej sa kategórie výrobkov (AC) a kategórie uvoľňovania do životného prostredia 
(ERC) 

PC 20 
Povrchové šírenie záhradného vápna lopatkou/rukou (najhorší možný prípad) a zahrnutie do pôdy. 

Expozícia hrajúcich sa batoliat po použití. 

PC 12 
Povrchové šírenie záhradného vápna lopatkou/rukou (najhorší možný prípad) a zahrnutie do pôdy. 

Expozícia hrajúcich sa batoliat po použití. 

ERC 8e Širokodisperzné vonkajšie použitie reaktívnych látok v otvorených systémoch 

2.1 Kontrola expozície spotrebiteľov 

Charakteristika produktu 

Popis prípravku 
Koncentrácia látky v 
prípravku 

Fyzikálny stav 
prípravku 

Prašnosť (ak je dôležitá) Druh balenia 

Záhradné vápno  100 % Tuhý, práškovitý Vysokoprašné 
Balenie vo vreciach alebo 
nádobách po 5, 10 a 25 kg 

Hnojivo Až 20 % Pevný, granulárny Nízkoprašný 
Balenie vo vreciach alebo 
nádobách po 5, 10 a 25 kg 

Použité množstvá 

Popis prípravku Množstvo použité podľa udalosti Zdroj informácií 

Záhradné vápno 100g/m2 (až 200g/m²) Informácie a návod na použitie 

Hnojivo 100g/m2 (až 1kg/m² (kompost)) Informácie a návod na použitie 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Popis úlohy Trvanie expozície podľa udalosti frekvencia udalostí 

Manuálna aplikácia  
Minúty-hodiny 

Podľa veľkosti upravovanej plochy 
1 úloha za rok 
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Po použití  
2 hod. (batoľatá hrajúce sa na tráve 
(príručka expozičných faktorov EPA) 

Dôležité až 7 dní po použití  

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Popis úlohy Vystavená populácia Dychová frekvencia Vystavená časť tela 
Zodpovedajúca plocha 
kože [cm²] 

Manuálna aplikácia  Dospelí 1,25 m³/hod. Ruky a predlaktia 1900 (údaje DIY) 

Po použití  Dieťa/batoľatá NR (nezistené) NR (nezistené) NR (nezistené) 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu spotrebiteľov 

Popis úlohy  Vnútorné/vonkajšie Objem miestnosti Rýchlosť výmeny vzduchu 

Manuálna aplikácia  vonkajšie 
1 m³ (osobný priestor, malá 
plocha okolo používateľa) 

NR (nezistené) 

Po použití  vonkajšie NR (nezistené) NR (nezistené) 

Podmienky a opatrenia súvisiace s informáciami a odporúčaním správania pre spotrebiteľov  

Nemá sa dostať do očí, na kožu alebo na odev. Prach nevdychujte. Použite filtračnú polovičnú masku (typ masky FFP2 podľa EN 149). 

Nádobu držte uzavretú a mimo dosahu detí. 

V prípade styku s očami, ich hneď vyplachujte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po manipulácii sa dôkladne umyte.  

Nemiešajte s kyselinami a vždy pridávajte vápno do vody, a nie vodu do vápna. 

Zahrnutie záhradného vápna alebo hnojiva do pôdy s následným zvlhčením tento účinok uľahčí. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s osobnou ochranou a hygienou 

Noste vhodné rukavice, okuliare a ochranný odev. 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 

Posun: 1 % (odhad najhoršieho možného prípadu na základe údajov z meraní prachu vo vzduchu ako funkcie vzdialenosti od použitia) 

Použité množstvá 

Použité množstvo 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha V profesionálnej ochrane poľnohospodárskej pôdy sa 
odporúča neprekračovať 1 700 kg CaO/ha alebo 
zodpovedajúce množstvo 2 244 kg CaOH2 ha. Táto 
miera je trojnásobkom množstva potrebného na 
kompenzáciu strát vápna vyluhovaním za rok. Z 
týchto dôvodov sa v tejto dokumentácii ako základ 
pre hodnotenie rizika používa hodnota 1 700 kg 
CaO/ha alebo zodpovedajúce množstvo 2 244 kg 
CaOH2/ ha. Množstvo použité pre iné varianty vápna 
sa dá vypočítať na základe ich zloženia a molekulovej 
hmotnosti. 

CaO 1 700 kg/ha 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

CaCO3.MgO 2 149 kg/ha 

Ca(OH)2.MgO 1 774 kg/ha 

Prírodné hydraulické 
vápno 

2 420 kg/ha 

Frekvencia a trvanie použitia 

1 deň/rok (jedno použitie za rokr) Je povolených viac použití za rok pod podmienkou, že celkové ročné množstvo 1 700 kg/ha nebude 
prekročené (CaO) 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vonkajšie použitie produktov 

Hĺbka miešania pôdy: 20 cm 
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Technické podmienky a opatrenia na úrovni procesu (zdroj) zamerané na predchádzanie uvoľňovaniu 

Tu neexistujú žiadne priame uvoľňovania do susedných povrchových vôd 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Posun treba minimalizovať. 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité  

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta  

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Podmienky a opatrenia súvisiace s mestskou čističkou odpadových vôd 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Pomer charakterizácie rizika (RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a je 
uvedený v zátvorkách ďalej. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na akútnej hladine DNEL pre vápno v koncentrácii 1 mg/m3 (ako 
vdychovateľný prach) a príslušnom odhade inhalačnej expozície (ako inhalovateľný prach). RCR teda zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú 
hodnotu, keďže vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

Keďže vápno je klasifikované ako dráždivé pre kožu a oči, bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre dermálnu expozíciu a expozíciu oka. 

Expozícia človeka 

Manuálna aplikácia 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna Prach, prášok 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 
nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné rukavice, 
dermálny kontakt s prachom z použitia vápna alebo priamy styk s 
vápnom sa nedá vylúčiť. Vzhľadom na relatívne dlhú dobu použitia by sa 
podráždenie kože predpokladalo. Dá sa mu ľahko zabrániť okamžitým 
opláchnutím vodou. Možno predpokladať, že spotrebitelia so 
skúsenosťou s podráždením kože sa budú sami chrániť. U každého 
výskytu podráždenia kože, ktoré bude vratné, sa dá predpokladať, že sa 
nezopakuje. 

Očná Prach 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 
nepredpokladá. Ak sa nepoužijú ochranné okuliare, prach z úpravy 
povrchu vápnom sa nedá vylúčiť. Po náhodnej expozícii sa odporúča 
okamžité opláchnutie vodou a vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Inhalačná (záhradné 
vápno) 

Malá úloha: 12 µg/m³ (0,0012) 

Veľká úloha: 120 µg/m³ (0,012) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Nie je k dispozícii žiadny model popisujúci použitie práškov 
lopatkou/rukou, a preto sa použilo odvodenie z modelu vzniku prachu pri 
sypaní práškov ako najhorší možný prípad. 

Na vznik prachu vytvoreného počas sypania prášku sa zameriava 
holandský model (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 9.0.3.1 
uvedenej skôr). 
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Inhalačná (hnojivo)  
Malá úloha: 0,24 µg/m³ (2,4 × 10-4) 

Veľká úloha: 2,4 µg/m³ (0,0024) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Nie je k dispozícii žiadny model popisujúci použitie práškov 
lopatkou/rukou, a preto sa použilo odvodenie z modelu vzniku prachu pri 
sypaní práškov ako najhorší možný prípad. 

Použitie holandského modelu (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 
9.0.3.1 vyššie) a použitie faktoru redukcie prachu 10 pre granulárnu 
formu a faktoru 5, aby sa vzalo do úvahy znížené množstvo vápna v 
hnojive, je zamerané na vznik prachu pri sypaní prášku.  

Po použití 

Podľa PSD (UK Pesticide Safety Directorate (Riaditeľstvo pre bezpečnosť pesticídov vo Veľkej Británii), ktorá sa teraz nazýva CRD) sa treba 
zamerať na expozíciu po použití u produktov, ktoré sa používajú v parkoch alebo amatérskych produktoch používaných na ošetrovanie 
trávnikov a rastlín pestovaných v súkromných záhradách. V tomto prípade treba zhodnotiť expozíciu detí, ktoré môžu mať prístup na tieto 
plochy skoro po úprave. Americký model EPA predpovedá expozíciu batoliat lezúcich po ošetrenej ploche po aplikácii produktom 
používaným v súkromných záhradách (napr. trávniky) a tiež orálnou cestou pri aktivitách typu z ruky-do-úst.  

 

Záhradné vápno alebo hnojivo vrátane vápna sa používa na ošetrenie kyslej pôdy. Po použití do pôdy a následnom zvlhčení sa teda účinok 
vápenca, ktorý vyvoláva nebezpečenstvo (alkalinita), rýchlo zneutralizuje. Expozícia vápnu v krátkej dobe po použití bude zanedbateľná.  

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Žiadne kvantitatívne hodnotenie expozície životného prostredia nie je vykonané, lebo pracovné podmienky a opatrenia manažmentu rizika 
pre spotrebiteľské použitie sú menej prísne ako podmienky a opatrenia určené pre profesionálnu ochranu poľnohospodárskej pôdy. Okrem 
toho neutralizácia/účinok na pH je určeným a požadovaným účinkom v pôdnom prostredí. Uvoľňovanie do odpadovej vody sa 
nepredpokladá. 
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ES číslo 9.15: Spotrebiteľské použitie vápna ako chemikálií na úpravu vody 

Formát expozičného scenára (2) vzťahujúci sa na použitia vykonávané spotrebiteľmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Spotrebiteľské použitie vápna ako chemikálií na úpravu vody 

Systémový názov vychádzajúci z deskriptora 

použitia 
SU21, PC20, PC37, ERC8b  

Zahrnuté procesy  úlohy  aktivity  

Nakladanie, plnenie alebo dopĺňanie pevných foriem do nádoby/prípravku 

vápenného mlieka 

Použitie vápenného mlieka do vody  

Metóda hodnotenia* 

Ľudské zdravie: 

Bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre orálnu a dermálnu expozíciu, ako aj 

expozíciu oka. Expozícia prachu bola hodnotená holandským modelom (van 

Hemmen, 1992). 

Životné prostredie: 

Zabezpečené je kvalitatívne zdôvodňovacie hodnotenie. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

RMM (opatrenie manažmentu 

rizika) 
Zavedené nie sú žiadne ďalšie opatrenia manažmentu rizika súvisiaceho s produktom. 

PC/ERC 
Popis aktivity týkajúcej sa kategórie výrobkov (AC) a kategórie uvoľňovania do životného prostredia 

(ERC) 

PC 20/37 

Plnenie alebo dopĺňanie (presun vápna (pevného)) z vápenného reaktora na úpravu vody. 

Presun vápna (pevného) do nádoby na ďalšie použitie.  

Použitie vápenného mlieka do vody po kvapkách. 

ERC 8b Širokodisperzné vnútorné použitie reaktívnych látok v otvorených systémoch 

2.1 Kontrola expozície spotrebiteľov 

Charakteristika produktu 

Popis prípravku 
Koncentrácia látky v 

prípravku 

Fyzikálny stav 

prípravku 
Prašnosť (ak je dôležitá) Druh balenia 

Chemikália na úpravu 

vody  
Až 100 % Tuhý, jemne práškovitý 

vysoká prašnosť 

(napovie nám hodnota z 

údajov DIY, pozri kapitolu 

9.0.3) 

Balenie vo veľkom, vo 

vreciach alebo 

vedierkach/nádobách 
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Chemikália na úpravu 

vody  
Až 99 % 

Pevný, granulárny s 

rôznou veľkosťou 

(D50 hodnota 0,7 

D50 hodnota 1,75 

D50 hodnota 3,08) 

nízka prašnosť  

(zníženie o 10 % v 

porovnaní s práškom) 

Balenie vo veľkom, 

cisternové auto alebo vo 

veľkých vreciach alebo 

vo vreciach 

Použité množstvá 

Popis prípravku Množstvo použité podľa udalosti 

Chemikália na úpravu vody vo vápennom reaktore 

pre akváriá 
v závislosti od veľkosti napĺňaného vápenného reaktora (~ 100g/l) 

Chemikália na úpravu vody vo vápennom reaktore 

pre pitnú vodu 
v závislosti od veľkosti napĺňaného vápenného reaktora (~ až 1,2 kg /l) 

Vápenné mlieko na ďalšie použitie  ~ 20 g/5 l  

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Popis úlohy  Trvanie expozície podľa udalosti frekvencia udalostí 

Príprava vápenného mlieka (nakladanie, 

plnenie a dopĺňanie)  

1,33 min  

(údaje DIY, RIVM, kapitola 2.4.2 Miešanie a 

nakladanie práškov)   

1 úloha/mesiac 

1 úloha/týždeň 

Použitie vápenného mlieka do vody po 

kvapkách.  
Niekoľko minút – hodín 1 úloha/mesiac 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Popis úlohy Vystavená populácia Dychová frekvencia Vystavená časť tela 
Zodpovedajúca plocha 

kože [cm²] 

Príprava vápenného 

mlieka (nakladanie, 

plnenie a dopĺňanie)  

dospelí 1,25 m³/hod. Polovica oboch rúk  

430  

(správa RIVM 

320104007) 

Použitie vápenného 

mlieka do vody po 

kvapkách.  

dospelí NR (nezistené) Ruky  

860 

(správa RIVM 

320104007) 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu spotrebiteľov 

Popis úlohy  Vnútorné/vonkajšie Objem miestnosti Rýchlosť výmeny vzduchu 

Príprava vápenného mlieka 

(nakladanie, plnenie a dopĺňanie)  
Vnútorné/vonkajšie 

1 m³ (osobný priestor, malá 

plocha okolo používateľa) 

0,6 hod.-1 (neurčená miestnosť 

vo vnútri) 

Použitie vápenného mlieka do vody 

po kvapkách.  
vnútorné NR (nezistené) NR (nezistené) 
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Podmienky a opatrenia súvisiace s informáciami a odporúčaním správania pre spotrebiteľov  

Nemá sa dostať do očí, na kožu alebo na odev. Prach nevdychujte. 

Nádobu držte uzavretú a mimo dosahu detí. 

Používajte len s vhodným vetraním. 

V prípade styku s očami, ich hneď vyplachujte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po manipulácii sa dôkladne umyte.  

Nemiešajte s kyselinami a vždy pridávajte vápno do vody, a nie vodu do vápna. 

Podmienky a opatrenia súvisiace s osobnou ochranou a hygienou 

Noste vhodné rukavice, okuliare a ochranný odev. Použite filtračnú polovičnú masku (typ masky FFP2 podľa EN 149). 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Použité množstvá* 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Frekvencia a trvanie použitia 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Štandardný riečny prietok a zriedenie 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vnútorné 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 

pôdy 

Štandardná veľkosť mestskej kanalizácie/čistiarne odpadových vôd a techniky úpravy kalov  

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta  

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Podmienky a opatrenia súvisiace s mestskou čističkou odpadových vôd 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 
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3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Pomer charakterizácie rizika (RCR) je podiel presnejšieho odhadu expozície a príslušnej hladiny DNEL (odvodenej hladiny bez účinku) a je 

uvedený v zátvorkách ďalej. Pri inhalačnej expozícii sa RCR zakladá na akútnej hladine DNEL pre vápno v koncentrácii 4 mg/m3 (ako 

vdychovateľný prach) a príslušnom odhade inhalačnej expozície (ako inhalovateľný prach). RCR teda zahŕňa ďalšiu bezpečnostnú okrajovú 

hodnotu, keďže vdychovateľný podiel je podľa normy EN 481 časťou inhalovateľného podielu. 

Keďže vápno je klasifikované ako dráždivé pre kožu a oči, bolo vykonané kvalitatívne hodnotenie pre dermálnu expozíciu a expozíciu oka. 

Expozícia človeka 

Príprava vápenného mlieka (nakladanie) 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 

Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna (prášok) 
malá úloha: 0,1 µg/cm² (-) 

veľká úloha: 1 µg/cm² (-) 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné rukavice, 

dermálny kontakt s prachom z nakladania vápna alebo priamy styk s 

vápnom sa nedá vylúčiť. Môže to príležitostne spôsobiť slabé 

podráždenie, ktorému ľahko zabránime okamžitým opláchnutím vodou. 

Kvantitatívne hodnotenie  

Bol použitý model konštantnej rýchlosti ConsExpo. Miera styku s 

prachom vytvoreným počas sypania prášku bola prevzatá z údajov DIY 

(správa RIVM 320104007). Pre granuly bude odhad expozície ešte nižší. 

Očná Prach 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa nepoužijú ochranné okuliare, prach z nakladania 

vápna sa nedá vylúčiť. Po náhodnej expozícii sa odporúča okamžité 

opláchnutie vodou a vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Inhalačná (prášok) 
Malá úloha: 12 µg/m³ (0,003) 

Veľká úloha: 120 µg/m³ (0,03) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Na vznik prachu vytvoreného počas sypania prášku sa zameriava 

holandský model (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 9.0.3.1 

uvedenej skôr). 

Inhalačná (granuly)  
Malá úloha: 1,2 µg/m³ (0,0003) 

Veľká úloha: 12 µg/m³ (0,003) 

Kvantitatívne hodnotenie 

Použitie holandského modelu (van Hemmen, 1992, popísaný v kapitole 

9.0.3.1 vyššie) a použitie faktoru 10 redukcie prachu pre granulárnu 

formu je zamerané na vznik prachu pri sypaní prášku. 

Použitie vápenného mlieka do vody po kvapkách. 

Cesta expozície Odhad expozície Použitá metóda, poznámky 
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Orálna - 
Kvalitatívne hodnotenie 

Orálna expozícia sa ako časť určeného použitia produktu nevyskytuje. 

Dermálna Kvapôčky alebo vyšpliachnutie 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné okuliare, 

vyšpliachnutie na pokožku sa nedá vylúčiť. Vyšpliachnutie môže 

príležitostne spôsobiť slabé podráždenie, ktorému ľahko zabránime 

okamžitým opláchnutím rúk vo vode. 

Očná Kvapôčky alebo vyšpliachnutie 

Kvalitatívne hodnotenie 

Ak sa vezmú do úvahy opatrenia redukcie rizika, expozícia človeka sa 

nepredpokladá. Ak sa však počas použitia nenosia ochranné okuliare, 

vyšpliachnutie do očí sa nedá vylúčiť. 

Výskyt podráždenia očí ako dôsledok expozície číremu roztoku 

hydroxidu vápenatého (vápenná voda) je však zriedkavé a slabému 

podráždeniu sa dá ľahko zabrániť okamžitým opláchnutím očí vodou. 

Inhalačná - 

Kvalitatívne hodnotenie 

Nepredpokladá sa, lebo tlak pár vápna vo vode je nízky a vznik hmly 

alebo aerosólov nenastáva. 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Predpokladá sa, že vplyv na pH kvôli použitiu vápna v kozmetike je zanedbateľný. Prítok mestskej čistiarne odpadových vôd je aj tak 

neutralizovaný a vápno sa môže dokonca použiť výhodne na reguláciu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa upravujú v biologických 

čistiarňach odpadových vôd. Keďže pH prítoku mestskej čistiarne odpadových vôd je približne neutrálne, dopad pH na tie časti životného 

prostredia, do ktorých sa odpad dostáva, napr. povrchová voda, sediment a suchá zem, je zanedbateľný.  
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ES číslo 9.16: Spotrebiteľské použitie kozmetiky s obsahom vápna 

Formát expozičného scenára (2) vzťahujúci sa na použitia vykonávané spotrebiteľmi 

1. Názov 

Voľný krátky názov Spotrebiteľské použitie kozmetiky s obsahom vápna 

Systémový názov vychádzajúci z deskriptora 
použitia 

SU21, PC39 , ERC8a 

Zahrnuté procesy  úlohy  aktivity  - 

Metóda hodnotenia* 

Ľudské zdravie: 

Podľa článku 14(5) (b) smernice (ES) 1907/2006 riziká pre zdravie človeka sa 
nemusia uvažovať pre látky obsiahnuté v kozmetických produktoch v rámci 
platnosti smernice 76/768/ES. 

Životné prostredie 

Zabezpečené je kvalitatívne zdôvodňovacie hodnotenie. 

2. Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizika 

ERC 8a Širokodisperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch 

2.1 Kontrola expozície spotrebiteľov 

Charakteristika produktu 

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Použité množstvá 

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Ľudské faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Ostatné dané prevádzkové podmienky, ktoré ovplyvňujú expozíciu spotrebiteľov 

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Podmienky a opatrenia súvisiace s informáciami a odporúčaním správania pre spotrebiteľov  

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

Podmienky a opatrenia súvisiace s osobnou ochranou a hygienou 

Nie je dôležité, lebo riziko pre ľudské zdravie sa z tohto použitia nemusí uvažovať 

2.2 Kontrola expozície životného prostredia 

Charakteristiky produktu 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Použité množstvá* 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Frekvencia a trvanie použitia 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Environmentálne faktory, ktoré nie sú ovplyvnené manažmentom rizika   



                        KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV pre CaO, 

vyhotovená v súlade s Prílohou II Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH), 

Nariadením ES č.1272/2008 a Nariadením ES č. 453/2010 

 

Verzia: 1.0 KE CaO/SK 

Dátum zmeny: 1.december 2010 Vytlačené 10/3/2017  

 

 

Strana 132 z 132 

Štandardný riečny prietok a zriedenie 

Ostatné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia 

Vnútorné 

Technické podmienky a opatrenia na mieste, ktorých cieľom je znížiť alebo obmedziť vypúšťania, emisie do ovzdušia a uvoľňovanie do 
pôdy 

Štandardná veľkosť mestskej kanalizácie/čistiarne odpadových vôd a techniky úpravy kalov  

Organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie/obmedzovanie vypúšťania z daného miesta  

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

Podmienky a opatrenia súvisiace s mestskou čističkou odpadových vôd 

Pre hodnotenie expozície nie sú dôležité 

3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

Expozícia človeka 

Na expozíciu človeka kozmetike sa zameria iná legislatíva, a preto sa jej nemusí venovať smernica (ES) 1907/2006 podľa článku 14(5) (b) 
tejto smernice. 

Environmentálna expozícia (expozícia životného prostredia) 

Predpokladá sa, že vplyv na pH kvôli použitiu vápna v kozmetike je zanedbateľný. Prítok mestskej čistiarne odpadových vôd je aj tak 
neutralizovaný a vápno sa môže dokonca použiť výhodne na reguláciu pH kyslých tokov odpadových vôd, ktoré sa upravujú v biologických 
čistiarňach odpadových vôd. Keďže pH prítoku mestskej čistiarne odpadových vôd je približne neutrálne, dopad pH na tie časti životného 
prostredia, do ktorých sa odpad dostáva, napr. povrchová voda, sediment a suchá zem, je zanedbateľný. 

 

Koniec karty bezpečnostných údajov 

 


