ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с член 31 на Регламент (EC) №1907/2006

ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ) ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД
(80-100%), ДЕНАТУРИРАН С ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
Версия: 4.0
Актуализиран към: 31.05.2017 г.

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/
ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 Идентификатори на продукта
Форма на продукта: Вещество
Наименование на веществото: Етанол (етилов алкохол) от земеделски произход (80100%), денатуриран с изопропилов алкохол
EO № 200-578-6
Индекс номер: 603-002-00-5
REACH регистрационен номер: 01-2119457610-43-XXXX
CAS №: 64-17-5 – Етанол (Етилов алкохол)
67-63-0 – Изопропилов алкохол

Други наименования: Денатуриран етилов алкохол/Denatured ethyl alcohol
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не
се препоръчват
Употреба на веществото: ES1 Индустриално производство на етанол или
използването му като междинен препарат или химикал,
използван в технологичен процес;
ES2 Промишлена дистрибуция на етанол;
ES3 Промишлено
включване
в
рецептури
и
(пре)опаковане на етанол и съдържащи етанол смеси;
ES4 Промишлена употреба в неаерозолни продукти и
приложения;
ES5 Промишлена употреба в аерозолни продукти и
приложения;
ES6a Промишлена употреба като източник на гориво;
ES6b Професионална употреба като гориво;
ES7 Професионална употреба в неаерозолни продукти
и приложения;
ES8 Професионална употреба в аерозолни продукти и
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приложения;
ES9a Използване от потребители като автомобилно
гориво;
ES9b Употребата
потребители;

като

битово

гориво

от

крайни

ES9c Потребителска употреба в продукти (<50 г
еднократно);
ES9d Потребителска употреба на етанол в затворени
системи;
ES9e Потребителска употреба на етанол в лаковобояджийски продукти;
ES9f Потребителска употреба в антифриз и продукти
за разледяване и почистване на автомобилни стъкла;
ES9g Потребителска употреба в перилни и почистващи
продукти;
ES10 Промишлена и професионална употреба като
лабораторен реактив;
ES11 Промишлена и професионална употреба като
топлопреносна течност или друга функционална
течност;
Забелeжки: За по подробна информация вижте
приложените сценарии на експозиция!
Препоръчителни ограничения за
ползване: Виж глава сценарии на експозиция!
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Компания производител: „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица
ЗАВОД ЗА СПИРТ

Пощенски адрес: 5100, ул.”Св. Княз Борис I” №29, Р България
Телефон: 0618/69-500; ф: 0618/2 17 09
Е_mail: office@zaharnizavodi.com
ethanol@zaharnizavodi.com
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Ел.поща на компетентното лице, което
отговаря за информационния лист за ana.petrova@zaharnizavodi.com
безопасност:
1.4 Телефонни номера при спешни случай
Единен номер за спешни повиквания – 112;
Национален токсикологичен информационен център
към Многопрофилна болница за активно лечение и
спешна медицина "Н.И.Пирогов";
телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409
е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
работно време: 24/24 часа
РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 Класифициране на веществото или сместа
2.1.1. Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
Класификация според CLP Запалима течност, категория на опасност 2, Н225
(Регламент (ЕО)№1272/2008): Flammable liquid, Category 2, H225
Предупреждения за опасност: H225: Силно запалими течност и пари
Highly flammable liquid and vapour
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите
Causes serious eye irritation
H336: Може да предизвика сънливост или
световъртеж
May cause drowsiness or dizziness.
Препоръки за безопасност: P210; P233; P240; P241; P242; P243;
P280; P303+P361+P353; P370+P378;
P264; P305+P351+P338; P337+P313;
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P403+P235; P501;
2.1.2. Допълнителна информация:
За пълния текст на предупрежденията за опасност и препоръките за безопасност: виж РАЗДЕЛ 16.
2.2 Елементи на етикета
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)
Клас на опасност: * ЗАПАЛИМО * FLAME *
Пиктограми за опасност:
GHS02: ПЛАМЪК (flame)
GHS07: УДИВИТЕЛЕН ЗНАК
(exclamation mark)
Сигнална дума: * ОПАСНО * DANGER *
Предупреждения за
опасност:

H225: Силно запалими течност и пари
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж

Препоръки за
безопасност:

P210: Да се пази от топлина /искри/открит пламък/
нагорещени повърхности.Tютюнопушенето забранено!
P233: Съдът (контейнера) да се съхранява плътно затворен!
P240: Заземяване/еквипотенциална
приемателното устройство!

връзка

на

съда

и

P241: Използвайте електрическо /проветряващо/осветително/
оборудване, обезопасено срещу експлозия!
P242: Използвайте само инструменти, които не предизвикват
искри!
P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаването на
статично електричество!
P280: Използвайте
предпазни
ръкавици
/предпазно
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице!
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P303+P361+P35: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА):
Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте
кожата с вода/вземете душ!
P370+P378: ПРИ ПОЖАР: Използвайте за гасене: устойчива на
алкохол пяна, сух прах или водна струя!
P264: Да се измие старателно след употреба!
P305+P351+P33: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с
вода в продължение на няколко минути. Свалете
контактните лещи ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължавайте да промивате!
P337+P313: При продължително дразнене на очите: потърсете
медицинска помощ или съвет от лекар!
P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се
съхранява на хладно!
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в специални
съдове!
2.3. Други опасности
PBT/vPvB В съответствие с Приложение XIII от Регламент (ЕО)
№1907/2006 г., това вещество не е устойчиво,
биоакумулиращо, нито токсично (РВТ) или много
устойчиво, много биоакумулиращо (vPvB).
РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
3.1 Вещество
Наименование

Етанол
(Етилов
алкохол)
98 v/v %

Хим.
Формула,
конц-я %

С2Н5ОН

CAS
номер

64-17-5

EO
номер

200-578-6

Индекс №

603-00200-5

Регистр.
номер по
REACH

012119457610 43 - XXXX

Класифициране
с-но Регламент
(ЕО)
№1278/2008
(CLP)
Запалима
течност,
категория на
опасност 2,
Н225,
Flammable
liquid, Category

Предупреждения
за опасност (CLP)
и Препоръки за
безопасност
(CLP)
H225, H319 и
Н336
P210; P233; P240;
P241; P242; P243;
P280;
P303+P361+P353;
P370+P378; P264;
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2, H225

Изопропи- С3Н8О
лов алкохол

67-63-0

200-661-7

P305+P351+P338;
P337+P313;
P403+P235; P501;

603-11700-0

2 v/v %
Молекулна маса 46,07 g/mol
3.2. Смеси - НЕ Е ПРИЛОЖИМО, веществото не е смес!
РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Общи съвети: Веднага свалете всички замърсени дрехи!
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако не се
възстанови бързо го транспортирайте до най-близкото
медицинско заведение за допълнително лечение!
При контакт с кожата: Незабавно отстранете замърсеното облекло и
засегнатото място да се измие обилно с вода! Потърсете
лекарска помощ ако дразненето продължава!
При контакт с очите: Изплакнете обилно с много вода, също и под клепачите.
Ако очното раздразнение продължава консултирайте се
със специалист. При
възможност премахнете
контактните лещи, ако се носят такива!
При поглъщане: При поглъщане да не се предизвиква повръщане:
транспортирайте
пострадалия
до
най-близкото
медицинско заведение за допълнително лечение!
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми: Съгласно условията на труд в производствената
дейност, основния начин за попадане на етанол в
човешкия организъм е чрез дихателните пътища.
Признаците и симптомите на дразнене на очите, може
да включват парене, зачервяване, подуване и/или
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замъглено виждане.
Признаците и симптомите на дразнене на кожата, може
да включват усещане за парене, зачервяване или
подуване. Ако материалът е навлязъл в белите дробове,
симптомите могат да включват кашлица, задушаване,
хрипове, затруднение в дишането, задух и/или треска.
Дишането на високи концентрации на парите може да
доведе до депресия на централната нервна система
(ЦНС) в резултат на виене на свят, замаяност,
главоболие, гадене и загуба на
координация. Продължителното вдишване може да
доведе до загуба на съзнание.
Може да предизвика увреждане на черния дроб и в
резултат загуба на апетит, жълтеница (жълтеникав цвят
на кожата и цвета на очите), умора, кървене или лесно
нараняване, а понякога и болка и подуване в горната
дясна част на корема.
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Лечение: Лекувайте симптоматично!
РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи средства за гасене на пожар: Устойчива на алкохол пяна, сух прах, воден аерозол или
мъгла, пясък;
Неподходящи средства за гасене на Да не се използват пожарогасителни средства, които
пожар: могат да предизвикат химични или физични реакции,
водещи до допълнителна потенциална опасност!
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Специфични опасности при Възпламеним! Образува експлозивни смеси с въздуха
пожарогасене: при стайна температура.
В случай на пожар или термично разлагане се
освобождава въглероден двуокис (СО2).
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5.3. Съвети за пожарникарите
Специални предпазни средства за Докато се намира в опасната зона: Да носи автономен
пожарникарите: дихателен апарат и предпазен костюм!
Допълнителна информация: От безопасно разстояние охлаждайте застрашените
контейнери с водна струя. Събирайте отделно
замърсената вода от гасенето. Тя не трябва да се изпуска
в
канализацията.
Обърнете
внимание
на
ретроспекцията!
РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Лични предпазни мерки: Не вдишвайте парите или аерозолите. Използвайте
лични предпазни средства посочени в Раздел 8 от
настоящия ИЛБ.
Процедури при спешни случаи: Осигурете достъп на чист въздух в затворените
помещения!
Отстранете всички възможни източници на запалване!
Всички излишни служители да се евакуират от
засегнатата зона!
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Почвата, повърхностните и подпочвени води да се
предпазват от замърсяване като се почисти и изолира
засегнатата зона. Предотвратете проникване на
продукта в канализационната мрежа или отточни
канали. Опасност от експлозия!
Отпадъчните продукти и празни съдове да се третират
като опасен отпадък съобразно местното и национално
законодателство.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Не промивайте в канализацията или дренажните
системи. Попийте с инертен, абсорбиращ материал.
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Изхвърляйте оползотворения материал в съответствие с
нормативната
уредба.
Осигурете
подходяща
вентилация!
6.4. Позоваване на други раздели
Следвайте предпазните мерки посочени в Раздели 5, 7 и
8
За начините на обезвреждане на отпадъците виж Раздел
13.
РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Съвети за безопасна работа: Избягвайте вдишване или контакт с материала.
Използвайте го само в добре проветрени помещения.
Измивайте се добре след работа с материала. За насоки
за избор на лични предпазни средства виж Глава 8 от
информационния лист за безопасност на този материал.
Избягвайте контакт с кожата или очите!
Противопожарни мерки: Да се съхранява далеч от източници на запалване!
Забранено е тютюнопушенето!
Вземете
предпазни
мерки
срещу
статичното
електричество. Използвайте само взривозащитено
оборудване!
7.2.Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Изисквания за помещенията за Пазете контейнерите плътно затворени на хладно и
съхранение и/или съдовете: проветриво място, когато не се използват.
Да не се допуска препълване на съдовете.
Използвайте надлежно етикетирани контейнери.
Да се пази от топлина и източници на запалване. В
близост да не се работи с искрообразуващи предмети.
Да се използват взривозащитени осветителни тела и
електроуреди.
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Вземете подходящи предпазни мерки при отваряне на
запечатани контейнери, тъй като може да се повиши
налягането по време на съхранение.
Почистването, проверката и поддръжката на цистерни
за съхранение е специална операция, която изисква
въвеждане на строги процедури и предпазни мерки.
Условия за съхранение: Съхранявайте далеч от окислители!
Клас на опасност: Запалимо. Течност. 2
Flam. Liq. 2
7.3. Специфична крайна употреба
Освен посочените в раздел 1.2. идентифицирани
употреби, етанола (етиловия алкохол) може да се
използва като активно вещество за влагане в биоцидни
препарати, съгласно Регламент (ЕС) №528/2012 (ВРR).
Извършена е съответната регистрация.
Моля, направете справка с приложенията
Регистрирани употреби по REACH.

за

Допълнителна информация: Уверете се, че всички местни разпоредби по отношение
на работата и съхранението се спазват.
Трансфер на продукта: Избягвайте плискането и формирането на изпарения
при изпразване, наливане и преместване на продукта.
Контейнерите от този материал могат да са опасни,
когато са празни, тъй като съдържат остатъци от
продукта. Спазвайте всички предупреждения и
предпазни мерки, изброени за продукта.
Всеки, който използва продукта е задължен да спазва
законовите, административни и нормативни процедури,
отнасящи се до този продукт.
РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
8.1. Параметри на контрол
Законово регламентирани гранични стойности Гранични стойности при експозиция 8 часа:
при професионална експозиция: Съгласно НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за
защита на работещите от рискове, свързани с
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експозиция на химични агенти при работа – 1000
mg/m3

Получена недействаща концентрация Пътища на експозиция: Вдишване
Стойност: 1900 mg/m3 1000 ppm
(DNEL): (краткосрочен план, местна)
ЕТАНОЛ
Пътища на експозиция: Вдишване
Стойност: 950 mg/m3 500 ppm
(дългосрочен план, системна)
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Стойност: 343 mg/kg bw/day
(дългосрочен план, системна)
Предполагаема недействаща концентрация Прясна вода: Стойност: 0.96 mg/l
(PNEC): Морска вода: Стойност: 0.79 mg/l
Сладководни седименти: Стойност: 3.6 mg/kgdw
ЕТАНОЛ Морски седименти: Стойност: 2.9 mg/kgdw
Почва: Стойност: 0.63 mg/kgdw
8.2. Контрол и експозиция
8.2.1. Подходящ инженерен контрол:
Препоръчва се система за локална или обща вентилация с изсмукване, за да се поддържа
излагането на персонала на въздействие под допустимите граници.
8.2.2. Индивидуални мерки за защита като например лични предпазни средства:
Трябва да отговарят на препоръчителните национални стандарти. Проверете при доставчиците на
ЛПС и работно облекло!
Защита на дихателните пътища: Задължителна при отделяне на пари или аерозоли!
Ако техническите средства за контрол не поддържат
концентрациите във въздуха до ниво, което да е
достатъчно, за да се защити здравето на работниците,
изберете оборудване за дихателна защита, подходящо за
конкретните условия на употреба и да отговарят на
съответното законодателство.
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Използвайте маска с филтър А (кафяв).
Защита на ръцете: Личната хигиена е ключов елемент на ефективна грижа
за ръцете. Ръкавиците трябва да се носят само на чисти
ръце. След използване на ръкавици, ръцете трябва да се
измият и подсушат. Прилагането на овлажнител за ръце
се препоръчва. Пригодността и износоустойчивостта на
ръкавиците зависят от използването, например
честотата
и
продължителността
на
контакта,
химическата устойчивост на материала, дебелината на
ръкавиците. Замърсените ръкавици трябва да бъдат
заменени. Изберете ръкавици, тествани за съответния
стандарт (напр. Европа EN374, САЩ F739).
При пряк контакт с веществото:
Материал: бутилов каучук
Дебелина: 0.7 мм
Време на разяждане: >480 мин.
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от
материала, но също и от други фактори за качество и
варира от производител до производител. Обърнете
внимание на инструкциите за употреба. Инструкции
свързани с пропускливост и пробив на материала за
ръкавици, както и специални условия на труд
(механични ефекти от времето на контакт) трябва да
бъдат поисквани от производителя, за да бъдат
следвани.
Защита на очите: Използвайте предпазни очила, oдобрени за ЕС със
стандарт EN166 или шлем когато е възможно пръскане!
Защита на тялото: Използвайте химически устойчиви ръкавици, ботуши и
престилка (където има риск от изпръскване).
Защита на кожата: Носете огнеустойчиво и антистатично предпазно
облекло. Сменяйте работното облекло и си измийте
ръцете и лицето след работа с продукта. В никакъв
случай не яжте, не пийте и не пушете по време на
работа с продукта. Не вдишвайте парите.
Топлинни опасности: Не е приложимо!
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Методи за мониторинг: Мониторинг на концентрацията на вещества в зоната на
дишане на работниците, или в общо работно помещение
може да се изисква, за да потвърди съответствието с
OEL и адекватността на експозицията.
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:
Местните нормативи за емисионни норми за летливи вещества трябва да бъдат спазвани за
изхвърлянето на отработения въздух, съдържащ пари.
РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства
Физическо състояние при:
20 ° C и 1013 hPa
*външен вид: течност, много подвижна, безцветна;
*мирис: Характерен. Спиртен. Специфичен за изходната
суровина.
*рН: Не е приложимо!
*точка на кипене: при 351.44 K и 1013 hPa = +78.3°C;
*точка на замръзване: при 159 К и 1013 hPa= -114,5° С;
*точка на възпламеняване: в диапазона от 12-14°С
*запалимост: силно запалим
*температура на самозапалване: от 363°С до 425°C
*долна граница на експлозия: 3.7 % (V)
*горна граница на експлозия: 13.5% (V)
*налягане на парите: при 19,6°С=57,26 hPa
при 25°С=78,7 hPa
*плътност: при 20°С=790.0 kg/m3
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*разтворимост във вода: Пълна
*коефиц. на разпределение (nоктанол/вода): -0,35 и 20°С
*вискозитет: при 20°С=1,2 mPa
*повърхностно напрежение: чисто вещество (при 20°C)= 24.5mN/m
9.2.Друга информация
Молекулна маса: 46.07 g/mol
РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
10.1. Реактивност
Парите образуват експлозивни смеси с въздуха при
стайна температура.
10.2. Химическа стабилност
Стабилен при нормална температура и налягане.
Реагира със силни окислители. Реагира със силни
киселини.
10.3. Възможност за опасни реакции
Реагира със силни окислители и силни киселини!
10.4. Условия, които трябва да се избягват
Топлина.
Пламъци, искри и източници на запалване.
10.5. Несъвместими материали
Бурна реакция е възможна със окислители, алкални
метали, алкалоземни метали, силни киселини и силни
основи, метали, пероксиди, метални соли, халогени,
запалими материали.
Неподходящи работни материали: Различни пластмаси и гуми.
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10.6. Опасни продукти при разпадане
Не се разлага ако се съхранява и използва по
предназначение!
По време на пожар или термично разлагане се
освобождава въглероден двуокис (СО2).
РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност: ОРАЛНА
Етанол

LD50 плъх: 10470 мг/кг
Метод: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Симптоми: Гадене, повръщане
Остра токсичност: КОЖА LD: 15800 мг/кг

Остра токсичност: ПРИ ВДИШВАНЕ
Етанол

LС50 плъх: 30 000 мг/м3
Метод: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Симптоми: Леко раздразнение на лигавиците
Корозивност/дразнене на кожата:

Етанол

Кожа: Леко дразнене на кожата.
Метод: OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)
Честият или продължителен контакт със веществото,
може да причини отнемане на естествената мазнина на
кожата, което води до нейното изсушаване.
Повтарящата се или продължителна експозиция може
да предизвика дразнене на кожата и дерматит, поради
обезмаслителните свойства на продукта.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на
очите:
Етанол

Очи:

Леко умерено дразнене
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Метод: OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)
Корозивност: Няма налични данни!
Сенсибилизация на дихателните пътища
или кожата:
Етанол

КОЖА:

Няма известно сенсибилизиращо въздействие!

Метод: OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)
ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА: Няма налични данни!
Повтаряща се токсична доза:
ОРАЛНА: 1730 мг/кг телесно тегло на ден
Мутагенност на зародишните клетки:
in vitro/in vivo: Тестовете са отрицателни.
Канцерогенност: Няма канцерогенен ефект!
Репродуктивна токсичност:
УВРЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВИТОСТТА
ОРАЛНО NOAEL: 13800 мг/кг телесно тегло на ден
ПРИ ВДИШВАНЕ NOAEC: 30400 мг/м3
ТОКСИЧНОСТ НА РАЗВИТИЕТО
ОРАЛНО NOAEL: 5200 мг/кг телесно тегло на ден
ПРИ ВДИШВАНЕ NOAEC: 39000 мг/м3

Допълнителна информация: Експозицията може да настъпи чрез вдишване,
поглъщане, усвояване на кожата и контакт с кожата или
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очите.
Работете в съответствие с правилата за промишлена
хигиена и техника за безопасност.
РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Токсичност
Токсичност за риби:
Сладководни риби LC50: 15.3 г/л
Pimephales Promelas Време на експозиция: 96 часа
Метод: US EPA method E03-05
S. gairdneri (new name: Oncorhynchus LC50: 13.0 г/л
mykiss) Време на експозиция: 96 часа
Метод: US EPA method E03-05
Токсичност за водни безгръбначни:
Сладководни води: LC50: 5012 мг/л
Ceriodaphnia dubia Време на експозиция: 48 часа
Метод: ASTM E729-80
Соленоводни води: LC50: 857 мг/л
Artemia salina Време на експозиция: 48 часа
Токсичност за водораслите:
Сладководни водорасли: LC50: 275 мг/л
Chlorella vulgaris Време на експозиция: 3 дни
Метод: OECD Guideline 201
Соленоводни водорасли: LC50: 10940 мг/л
Skeletonema costatum Време на експозиция: 9 дни
Токсичност за седиментни организми:
Hyalella azteca LC50: 8200 мг/л
Време на експозиция: 18 часа
Palaemonetes kadiakensis LC50: 10100 мг/л
Време на експозиция: 18 часа
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Lumbriculus variegatus LC50: >100 мг/л
Време на експозиция: 96 часа
Токсичност за водните микроорганизми: LC50: 5800 мг/л
Токсичност за сухоземни растения: LC50:633 мг/кг почва
Токсичност за птиците: Няма налични данни!
Токсичност за бозайниците: Няма налични данни!
12.2. Устойчивост и разградимост
Биоразградимост: 94%
Лесно биоразградим
Метод: OECD Guideline 301 B
12.3. Биоакумулираща способност
Биоакумулиране: Веществото има нисък потенциал за биоакумулиране.
Фактор на биоконцентрация (BCF): 3,2
Благодарение на коефициента на разпределение nоктанол/вода, натрупване в организма не се очаква.
12.4. Подвижност в почвата
Среда: Вода
Забележка: Напълно разтворимо!
Среда: Почва
Забележка: Не се очаква адсорбция в почвата!
12.5. Резултати от оценката на РВТ
Това вещество не се счита за
биоакумулиращо, нито токсично (РВТ).

устойчиво,

Това вещество не се счита за много устойчиво, нито за
много биоакумулиращо (vPvB).
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12.6. Други неблагоприятни въздействия
С контролирано добавяне на ниски концентрации в
адаптирани биологични пречиствателни станции не се
очаква увреждане и деградация на активната утайка.
Екологични проблеми не могат да се очакват когато
продукта се обработва и се използва с дължимата грижа
и внимание.
РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Възстановете или рециклирайте опаковките, ако е
възможно!
Отговорност за отпадъците носи този който ги генерира,
а също и за определяне на токсичност и физични
свойства на материала, за правилната класификация на
отпадъците и методите на обезвреждане в съответствие
с приложимите местни, национални и европейски
разпоредби.
Отпадъци от разливане или почистване на резервоарите
трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите.
Да не се изхвърля в околната среда, в канализацията или
във водни басейни.
Да не се изхвърля съвместно с битовия отпадък!
13.2. Унищожаване на опаковките
Източете щателно опаковките! След източването,
излейте на сигурно място, далеч от искри и огън.
Остатъците могат да са взривоопасни. Да не се
пробиват, нарязват или заваряват непочистени
контейнери. Да не се замърсява почвата, водата или
околната среда с контейнери за отпадъци!
Отпадъчните продукти и празни съдове да се третират
съобразно действащото местно, национално и
европейско законодателство!
РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО
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Да се спазват изискванията на инструкциите за транспортиране на опасни материали!
Пътен транспорт (ADR/RID/ADN)
Номер по списъка на ООН: 1170
Точно наименование на пратката по ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ) или ЕТАНОЛ
списъка на ООН: РАЗТВОР (РАЗТВОР НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ)
Клас на опасност при транспортиране: 3
Опаковъчна група: II
Класификационен код: F1
Етикети: 3
Специални разпоредби: 144 и 601
Ограничени и изключени количества: 1 L, E2
Опаковъчни инструкции: Р001, IBC02, R001
Разпоредби за смесено опаковане: МР19
Преносими цистерни и контейнери за
насипни/наливни товари –
ИНСТРУКЦИИ: Т4
Преносими цистерни и контейнери за
насипни/наливни товари –
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ: ТР1
Цистерна ADR – код на цистерната: LGBF
Превозно средство за превоз в цистерни: FL
Транспортна категория 2
(код на тунелни ограничения): (D/E)
Специални разпоредби за превоз – S2 S20
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Оперативни изисквания:
Идентификационен № за опасност: 33
Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG)
Номер по списъка на ООН: 1170
Точно превозно наименивание: ЕТАНОЛ
Подробностите съгласно декларацията на UN1170, ЕТАНОЛ, 3, II, 12°C c.c.
товародателя:
Клас: 3
Замърсяващ морските води: Опаковъчна група: II
Етикети: 3
Специални разпоредби (SP): 144
Изключени количества (EQ): Е2
Ограничени количества (LQ): 1 L
EmS F-E, S-D
Категория на складиране: А
Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR)
Номер по списъка на ООН: 1170
Точно превозно наименивание: ЕТАНОЛ
Подробностите съгласно декларацията на UN1170, ЕТАНОЛ, 3, II
товародателя:
Клас: 3
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Опаковъчна група: II
Етикети: 3
Специални разпоредби (SP): A3, A58, A180
Изключени количества (EQ): Е2
Ограничени количества (LQ): 1 L
РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
Регламент (ЕО) No1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Регламент (ЕO) No453/2010 за изменение на Регламент (ЕО) No1907/2008 на Европейския парламент
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
приложение.
Регламент (ЕО) No 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицаренето,етикетирането и
опаковането на вещества и смеси.
Главно законодателство касаещо/отнасящо се SEVESO III
до опасността от инциденти: ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
Р5с
Прагове за минимални количества (в тонове) за
прилагането на: Изисквания при нисък рисков
потенциал 5.000 t
Прагове за минимални количества (в тонове) за
прилагането на: Изисквания при висок рисков
потенциал 50.000 t
Регламент (ЕО) №1005/2009/ЕС на веществата, Не е регулиран!
които нарушават озоновия слой (ODS):
Регламент (ЕО) №850/2004 EO относно Не е регулиран!
устойчиви органични замърсители (РОР):
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15.2. Оценка на химическата безопасност
Оценка за химическата безопасност на това вещество е
реализирана/направена като част от регистрацията на
веществото за производителя/доставчика в съответствие
с чл.14 от Регламент 1907/2006 - REACH (отразена е в
регистрационното досие на продуката).
РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Указване на промените в ИЛБ: Версия 1 – Първоначална версия
Версия 2 – Включва изменения в Раздели 2 и 3
Версия 3 – Включва изменения в Раздели 2 и 3
Версия 4 – Включва изменения в Раздели 1, 2, 3, 7, 14,
15 и 16
Настоящата версия 4.0 от 31.05.2017 г. на ИЛБ
заменя версия 3.0 от 01.06.2015 г.
Основни позовавания и източници на Доклад за безопасност на химичното вещество, изготвен
данни : при REACH регистрацията.
Класифициране, съгласно Регламент (ЕО)
№1272/2008 (CLP): Запалима течност, категория на опасност 2
Пълен текст на предупрежденията за H225 Силно запалими течност и пари
опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
Пълен текст на препоръките за
безопасност:

P210: Да се пази от топлина /искри/открит пламък/
нагорещени повърхности.Tютюнопушенето забранено!
P233: Съдът (контейнера) да се съхранява плътно
затворен!
P240: Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и
приемателното устройство!
P241: Използвайте електрическо /проветряващо/
осветително/ оборудване, обезопасено срещу експлозия!
P242: Използвайте
предизвикват искри!

само

инструменти,

които
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P243: Вземете предпазни мерки срещу освобождаването
на статично електричество!
P280: Използвайте предпазни ръкавици /предпазно
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице!
P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (ИЛИ
КОСАТА): Незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ!
P370+P378: ПРИ ПОЖАР: Използвайте за гасене:
устойчива на алкохол пяна, сух прах или водна струя!
P264: Да се измие старателно след употреба!
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи ако има
такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да
промивате!
P337+P313: При продължително дразнене на очите:
потърсете медицинска помощ или съвет от лекар!
P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място.
Да се съхранява на хладно!
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в специални
съдове!
Препоръчва се Този продукт не трябва да се използва в приложения,
Ограничения за ползване различни от тези, препоръчани в раздел 1, без първо да е
поискано становището на доставчика.
(Съвети Срещу)
Допълнителна информация: Този документ съдържа важна информация за
осигуряване на безопасно съхранение, боравене и
използване на този продукт. Информацията в този
документ трябва да бъде сведена до вниманието на
лицата отговорни за даване на съвети относно
безопасността на продукта.
Друга информация:
Информацията в представения ИЛБ (информационен лист за безопасност), се смята за точна и
представлява най-добрата налична за нас информация, за този продукт към момента на
публикуването му. Дадената информация е предназначена само като насока за безопасна работа,
използване, обработка, съхранение, транспортиране, обезвреждане и освобождаване и да не се счита
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за гаранция или спецификация за качеството. Информацията се отнася само до определения
специфичен продукт и не може да бъде валидна за друг или подобен продукт, използван в
комбинация с други материали или процеси освен ако не е посочено в текста.
Все пак ние не поемаме никаква гаранция за продаваемост или други гаранции-явни или неявни, по
отношение на такава информация, както и не носим отговорности, произтичащи от неговата
употреба.
Лицата получаващи тази информация, трябва да направят независима преценка за определяне на
пригодността ù за конкретната цел.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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СПИСЪК НА СЦЕНАРИЙТЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ
ES1

индустриално производство на етанол или използването му като междинен
препарат или химикал, използван в технологичен процес

ES2
ES3

промишлена дистрибуция на етанол
промишлено включване в рецептури и (пре)опаковане на етанол и съдържащи
етанол смеси
Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол в неаерозолни
продукти и приложения
Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол в аерозолни
продукти и приложения
Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол като източник на
гориво
Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанола като гориво

ES4
ES5
ES6a
ES6b
ES7
ES8
ES9a
ES9b

Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанол в неаерозолни
продукти и приложения
Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанол в аерозолни
продукти и приложения
Сценарий на експозицията при използване на етанола от потребители като
автомобилно гориво
употребата на етанола като битово гориво от крайни потребители

ES9d

Сценарий на употреба за потребителска употреба на етанол в продукти (<50 г
еднократно)
потребителска употреба на етанол в затворени системи

ES9e

потребителска употреба на етанол в лаково-бояджийски продукти

ES9f

потребителска употреба на етанол в антифриз и продукти за разледяване и
почистване на автомобилни стъкла

ES9g

потребителска употреба на етанол в перилни и почистващи продукти

ES10

промишлена и професионална употреба на етанол като лабораторен реактив

ES11

промишлена и професионална употреба на етанол като топлопреносна течност
или друга функционална течност

ES9c
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индустриално производство на етанол или използването му като
междинен препарат или химикал, използван в технологичен процес
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH. ES1
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3, SU8, SU9
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROC8b
ERC1, ERC4, ERC6A

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда промишленото производство на етанол в контролирани
производствени предприятия в непрекъснат и периодичен режим на
работа. Включва рециклиране/възстановяване, пренос на материали,
пълнене, съхранение, поддръжка и натоварване, взимане на проби и
използване като междинен препарат или химикал, използван в
производствения процес.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA (Целева оценка на риска (TRA)
на ECETOC. (Европейски център за екотоксичност и токсикологичност на
веществата) версия 2, EUSES v.2.(Система на ЕС за оценяване на
веществата)

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Непрекъснат процес чрез цялостно интегрирана затворена система с нисък потенциал за
излагане (вземането на проби се осъществява от система със затворен контур) и непрекъснат процес, който не е
конкретно насочен към намаляване на емисиите. Епизодично излагане (експозиция) е възможно например при вземане
на проби и извършване на дейности по поддръжка. Включени са също процесите на зареждане, пълнене, съхранение,
пренос и вземане на проби при контролирани условия на производствената площадка.
Категории на изпускане в околната среда: Производството и промишлената употреба като междинни или използвани
при процес на обработка органични вещества в непрекъснат или периодичен режим на работа, чрез използване на
оборудване със специално или общо предназначение, контролирано с технически средства или управлявано от
оператор.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в
изделието
Парно налягане на веществото
няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на лиска (tier1 TRA model)
Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

течност
до 100 %
5,73 kPa

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

Дланите на двете ръце
(автоматизирани
процеси/PROC1, 2)
Двете ръце (пренос, пълнене,
и т.н./PROC 8a,b)

Изложена повърхност на кожата

480 см2 (автоматизирани
процеси /PROC1, 2, 3,4)
960 cm2 (пренос, пълнене, и

Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
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т.н./PROC8a,b)

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Приема се, че се прилагат добри основни стандарти за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)
На открито
Не се изискват специфични предохранителни мерки за процеси в
цялостно интегрирани затворени системи с нисък потенциал за излагане
или с възможност за незначителни епизодични излагания, като например
при поддръжка и вземане на проби.
Вентилация

Не се изисква

Ниво на ефективност

95 %

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Работата с веществото да се извършва в преобладаващо затворени
системи. Преноса на материали да се осъществява при наличие на
задържаща или изсмукваща вентилация. Не се изискват специфични
организационни мерки за процеси, протичащи в цялостно интегрирани
затворени системи с нисък потенциал за излагане или с възможност за
незначителни епизодични излагания, като например при поддръжка и
вземане на проби. Да се осигури изсмукваща вентилация в точките,
където се отделят емисии. Да се носят подходящи ръкавици, изпитани
съгласно EN374, при изпълнение на дейности с възможен контакт с
кожата.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

ЛПС: Защита на дихателните пътища – не се изисква при стандартни
операции.
ЛПС: Защита на очите – ако има риск от изпръскване с продукта при
работа, следва да се носят подходящи лични средства за предпазване на
очите.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни
400,000 тона годишно (макс.
производствена мощност, в
най-лошия случай)
4,600,000 тона годишно
(общо пазар)
Непрекъснато, 350 дни в
годината

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

На закрито и/или на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда

Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване и
ли ограничаване на изпускането във
въздуха и почвата

Съдовете да се държат плътно затворени. Да се съхранява в зона с
ограничен достъп. Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали.
Използвайте подходящо оборудване за намаляване на емисиите като
местна смукателна вентилация, ако се изисква от местното
законодателство. Отпадъчните продукти и празни съдове да се третират
като опасен отпадък съобразно местното и национално законодателство.
Да се приложат технически мерки за
намаляване изпускането във въздуха (по
избор чрез събиране или
каталитична/топлинна оксидация на газа)

Ефективност >70% (за
етанол)

Да се приложат технически мерки за
намаляване и пречистване на отпадните

Ефективност >87% (за
етанол)
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води (пречиствателна станция за отпадни
води/местна инсталация за пречистване
на канални води (напр. биологична
обработка))
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

Заустяване на отпадните
води в местна/общинска
пречиствателна станция за
канални води (STP).
>= 2000 м3/ден
90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане (експозиция)
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в този сценарий
(PROC8a).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
950 (OEL- граница на
При вдишване (мг/м3)
96.04
излагане на работното
Категория на процеса PROC 8a дава
място)
най-високото ниво на излагане в този
При контакт с кожата
сценарий
13.71
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
27.43
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на модел EUSES 2.0 (Система на ЕС
за оценяване на веществата). Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (биоакумулира), не се натрупва в седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска
пречиствателна станция при условията на оценката.
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
350
226.0
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.086
11.3
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
0
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
0
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
5.65
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0000264
0,96
0,63 (мг/кг wwt –
В местната почва
0.00119 (мг/кг)
отпадни води)
В местната морска вода (мг/л)
0,00000224
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
(Целева оценка на риска (TRA) на ECETOC. (Европейски център за екотоксичност и токсикологичност на веществата)
версия 2 и съответно чрез EUSES v.2.(Система на ЕС за оценяване на веществата)
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
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Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,0000264* (вашите местни емисии [кг/ден] / 350) * (2000 / дебита на местната
ПСОВ [м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

промишлена дистрибуция на етанол
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH: ES2
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3, SU8, SU9
PROC8a, PROC8b, PROC9
ERC2

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда
транспортирането
на
веществото
или
препарата
(товарене/разтоварване на/от съдове/големи контейнери в съоръжения със
специално или общо предназначение, натоварване (вкл. на морски
съдове/баржи, ж.п. вагони и междинни контейнери за насипни стоки – IBC),
съхранение, повторно пакетиране/опаковане (вкл. в бидони и малки
опаковки)) при неговото разпространение/дистрибуция
Предназначено за търговци, спедитори, транспортни компании ,
дистрибутори и др.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA (Целева оценка на риска (TRA)
на ECETOC. (Европейски център за екотоксичност и токсикологичност на
веществата) версия 2 (EUSES v.2. - Система на ЕС за оценяване на
веществата).

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Вземане на проби, натоварване, пълнене, прехвърляне, пълнене в бидони, опаковане в
неспециализирани съоръжения. Възможно излагане на пари, аерозоли, разливи или при почистване на оборудването.
Категории на изпускане в околната среда: Смесване, комбиниране, разреждане, прехвърляне,пълнене в бидони и
дистрибутиране на веществото във всички типове търговия и разпространение. Включва също пълнене в бидони и др. и
дистрибуторски дейност в промишлени отрасли като производство на бои, направи-си-сам изделия, пигменти, горива,
домакински продукти (почистващи препарати), козметика, смазочни материали и т.н.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Използвани количества

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

течност
до 100 %
5,73 kPa
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Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

Двете ръце

Изложена повърхност на кожата

960 см2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

На открито или в проветриво
(отворено) помещение

Не се изискват специфични технически предпазни мерки..
На открито

Не са идентифицирани
конкретни мерки.

Ако е на закрито

Осигурете естествена или
принудителна вентилация на
добро ниво (смяна на
въздуха от 5 до 15 пъти на
час). При
прехвърляне/транспортиране
на материалите да бъдат
изолирани или да се осигури
принудителна вентилация. Да
се осигури добра вентилация
в точките, където се отделят
емисии.

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

По време на дейности, при които е възможен контакт с кожата да се носят
предпазни ръкавици, изпитани съгласно EN374
ЛПС: Защита на очите – ако има риск от изпръскване с продукта при
работа, следва да се носят подходящи лични средства за предпазване на
очите.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни
400,000 тона годишно (макс.
производствена мощност, в
най-лошия случай)
3,800,000 тона годишно (общ
пазар)
Непрекъснато, 300 дни в
годината

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

На открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Съдовете да се държат плътно затворени. Да се съхранява в зона с
ограничен достъп. Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали.
Използвайте подходящо оборудване за намаляване на емисиите като
местна смукателна вентилация, ако се изисква от националното
законодателство. Отпадъчните продукти и празни съдове да се третират
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като опасен отпадък съобразно местното и национално законодателство.
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

Заустяване на отпадните
води в местна/общинска
пречиствателна станция за
канални води (STP).
>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в този сценарий
(PROC8a).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
950 (OEL- граница на
При вдишване (мг/м3)
96.04
излагане на работното
Категория на процеса PROC 8a дава
място)
най-високото ниво на излагане в този
При контакт с кожата
сценарий
13.71
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
27.43
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48, част при основния източник 0,1) и базиран на вероятния най-лош случай на производствен обем при източника от 15,000 tpa (тона на година).
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане през годината (дни в годината)

300

Използвана част при главния местен източник

0.1

Използвано количество на място (кг/ден)
Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Изпускане на място в атмосферата (кг/ден)

Изпускане на място в отпадните води
(кг/ден)
5000
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
4.66
580
0,52
0,96
0,63 (мг/кг wwt –отпадни
0.007 (мг/кг)
води)
0,0515
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

5
0
1
5
1

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
(Целева оценка на риска (TRA) на ECETOC. (Европейски център за екотоксичност и токсикологичност на веществата)
версия 2 и съответно чрез EUSES v.2.(Система на ЕС за оценяване на веществата)
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
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Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,104* (вашите местни емисии [кг/ден] / 15) * (2000 / дебита на местната
ПСОВ [м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

промишлено включване в рецептури и (пре)опаковане на етанол и
съдържащи етанол смеси
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол по
Регламент REACH:
ES3
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3, SU10
PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9,
PROC14
ERC 2

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда използването на веществото в промишлени технологии за
производство на продукти, опаковането и преопаковането на веществото и
неговите смеси при непрекъснати или периодични режими на работа,
включително съхранение, транспортиране на материали, смесване,
опаковане на едро и дребно, поддържащи дейности. Включва и
създаването на горива, съдържащи етанол.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия EUSES v.2.

Сценарий на експозиция
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса : Производство или създаване на химични продукти или артикули с помощта на технологии като
смесване или комбиниране на твърди или течни материали, при производствени процеси, протичащи на различни етапи
и даващи възможност за значителен контакт на всеки етап. Линии за пълнене, специално проектирани за едновременно
улавяне на отделените пари и аерозоли и намаляване възможността за разливи. Вземане на проби, натоварване,
пълнене, прехвърляне, пълнене в бидони, опаковане чрез специализирани и неспециализирани съоръжения с
възможно излагане на прах, пари, аерозоли или разливи или излагане при почистване на оборудването.
Категории на изпускане в околната среда: Производство на органични и неорганични вещества в химическата и
нефто-химическата промишленост, производството на първични метали и минерали, включително междинни продукти,
мономери и др. при прилагане на непрекъснат или периодичен процес, чрез използване на оборудване със специално
или общо предназначение, контролирано с технически средства или управлявано от оператор.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Използвани количества

няма данни за ниво 1 на модела за

течност
до 100 %
5,73 kPa
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Целева оценка на риска (tier1 TRA model)
Честота и продължителност на
употреба/излагане

Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

Само дланите на двете ръце
(автоматизирани процеси
/PROC3)
двете ръце (прехвърляне,
пълнене и др./PROC8a,b)

480 см2 (автоматизирани
процеси/PROC3)
Изложена повърхност на кожата
960 см2 (прехвърляне,
пълнене и др. PROC8a,b)
Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Осигурете естествена или принудителна вентилация на добро ниво (смяна
на въздуха от 5 до 15 пъти на час). При прехвърляне/транспортиране на
материалите да бъдат изолирани или да се осигури принудителна
вентилация. Да се осигури добра вентилация в точките, където се отделят
емисии.

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

По време на дейности, при които е възможен контакт с кожата да се носят
предпазни ръкавици, изпитани съгласно EN374
ЛПС: Защита на очите – ако има риск от изпръскване с продукта при
работа, следва да се носят подходящи лични средства за предпазване на
очите..

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни
280,000 тона годишно (макс.
производствена мощност, в
най-лошия случай)
3,800,000 тона/година
Непрекъснато, 300 дни в
годината

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

На закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Съдовете да се държат плътно затворени. Да се съхранява в зона с
ограничен достъп. Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали.
Използвайте подходящо оборудване за намаляване на емисиите като
местна смукателна вентилация, ако се изисква от местното
законодателство. Отпадъчните продукти и празни съдове да се третират
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като опасен отпадък съобразно местното и национално законодателство.
Приема се, че формулиращите процеси се извършват на закрито и в
затворени съдове.
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Да се приложат технически мерки,
насочени към намаляване и пречистване
на отпадните води (чрез ПСОВ, местна
станция за канални води и др. (напр.
биологична обработка)

Ефективност >90%

Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда

Заустване на отпадните
води в общинска
пречиствателна станция за
канални води (STP)..

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в този сценарий
(PROC8a).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
96.04
950
Категория на процеса PROC 8a дава
При контакт с кожата
най-високото ниво на излагане в този
13.71
343
(мг/кг/ден)
сценарий
Комбинирано
27.43
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48, част при основния източник 0,1) и базиран на вероятния най-лош случай на производствен обем при източника от 15,000 tpa (тона на година).
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
300
469
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.1
28
(кг/ден)
9
Използвано количество на място (кг/ден)
93.333
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
1.73
580
0,185
0,96
0.0117 (мг/кг)
0,63 мг/кг wwt)
0,0186
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
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експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,185* (вашите местни емисии [кг/ден] / 28) * (2000 / дебита на местната
ПСОВ [м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол в
неаерозолни продукти и приложения
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH. ES4
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3
PROC10, PROC13
ERC4

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата на етанола в промишлеността и като краен продукт
в неаерозолни (non-spray) продукти и приложения като добавка в процеси
на преработка, почистващо средство, разтворител или съставка в
покрития; при процеси с нанасяне чрез валяк на закрито, почистване и
третиране на повърхности, третиране на предмети чрез потапяне,
изливане, смесване и т.н.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия EUSES v.2.

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Нискоенергийно нанасяне на покрития, включително почистване на повърхности. Веществото
може да бъде вдишано чрез пари, контакт с кожата може да се осъществи чрез капки, пръски, при работа с почистващи
уреди и докосване на третираните повърхности. При операции, свързани с потапяне, когато се третират предмети чрез
потапяне, изливане, напояване, измиване, включително чрез студено формоване или при работа със смоли. Включва се
също докосването на обработваните предмети (напр. след боядисване или полагане на покрития. Веществото се
прилага към повърхностите чрез нискоенергийни техники като потапяне на предмета или изливане на препарата върху
повърхността. Разглежда се и използването на веществото в малки обеми в лабораторни условия (<1 л или 1 кг).
Включва се и използването на веществото като гориво (включително с добавките), където може да се очаква
ограничено излагане на веществото в неизгоряла форма.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба на добавки и катализатори в циклични
производствени процеси, без веществото да става част от изделието, чрез използване на оборудване със специално
или общо предназначение, контролирано с технически средства или управлявано от оператор. Пример: разтворители,
използвани в химически реакции или използване на разтворители при боядисване, в смазочни вещества,
металообработващи течности, агенти в формоването/изливането на полимерни материали.
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Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Използвани количества

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

Честота и продължителност на
употреба/излагане

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

само дланите на двете ръце
PROC13
двете ръце /PROC 10

Изложена повърхност на кожата

480 см2 (PROC13)
960 см2 PROC 10

Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане
Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

течност
до 100 %
5,73 kPa

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Не са идентифицирани конкретни мерки.
Осигурете естествена или принудителна вентилация на добро ниво
(смяна на въздуха от 5 до 15 пъти на час). При
прехвърляне/транспортиране на материалите да бъдат изолирани или да
се осигури принудителна вентилация. Да се осигури добра вентилация в
точките, където се отделят емисии.

Не са идентифицирани конкретни мерки.
По време на дейности, при които е възможен контакт с кожата да се носят
предпазни ръкавици, изпитани съгласно EN374
ЛПС: Защита на очите – ако има риск от изпръскване с продукта при
работа, следва да се носят подходящи лични средства за предпазване на
очите..

Контрол на излагането на околната среда
Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни.
2,750 тона годишно (общо)
27,500 тона годишно (общо)
общ пазар

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

300 дни годишно

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно))

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Характеристики на изделието
Използвани количества

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали. Отпадъчните
продукти и празни съдове да се третират като опасен отпадък съобразно
местното и национално законодателство.
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Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха

Да се приложат технически мерки,
насочени към намаляване и пречистване
на отпадните води (чрез ПСОВ, местна
станция за канални води и др. (напр.
биологична обработка)

Ефективност >70%

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка

Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда

Заустване на отпадните
води в общинска
пречиствателна станция за
канални води (STP)..

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в този сценарий
(PROC8a).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
3
При вдишване (мг/м )
96.04
950
Категория на процеса PROC 10 дава
При контакт с кожата
най-високото ниво на излагане за този
13.71
343
(мг/кг/ден)
сценарий .
Комбинирано
27.43
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48, част при основния източник 0,1) при използване на местна ПСОВ. Посочените по-долу данни са тези, свързани с процесите с най-висок коефициент
на характеристиката на риска (при промишлена употреба на покрития, мастила и лепила/адхезиви). Всички други
дейности, разгледани в този сценарий на излагане водят до по-ниски прогнози за степента на излагане на околната
среда.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
300
367
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.1
5
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
458
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
1
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0.285
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,039
0,96
В местната почва
0.0091 (мг/кг)
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0039
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
ендогенното (вътрешно) образуване.
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
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версия 2 и
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,039* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол в аерозолни
продукти и приложения
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH ES5
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3
PROC7
ERC4

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата на етанола в промишлеността и като краен продукт
в аерозолни (спрей) продукти и препарати (напр. като добавка при процеси
на обработка, почистващо средство, разтворител или съставка в покрития);
при дейности като вътрешно боядисване, полагане на покрития, лепила,
лакове, почистващи препарати, ароматизатори на въздуха и други смеси,
съдържащи етанол, чрез автоматизирани техники за аерозолно нанасяне в
производствени предприятие или подобна промишлена среда.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия EUSES v.2.

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Промишлена употреба на техники на пръскане чрез диспергиране на веществата във въздуха.
Веществата могат да бъдат вдишани като аерозоли. Енергията на аерозолните частици може да наложи използването
на по-съвременни средства за контрол на експозицията.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба на добавки и катализатори в циклични
производствени процеси, без веществото да става част от изделието, чрез използване на оборудване със специално
или общо предназначение, контролирано с технически средства или управлявано от оператор.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Използвани количества

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

течност
до 100 %
5,73 kPa
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Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

двете ръце и пред
мишниците

Изложена повърхност на кожата

1500 см2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място..
Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Не са идентифицирани конкретни мерки.
Осигурете естествена или принудителна вентилация на добро ниво
(смяна на въздуха от 5 до 15 пъти на час). При
прехвърляне/транспортиране на материалите да бъдат изолирани или да
се осигури принудителна вентилация. Да се осигури добра вентилация в
точките, където се отделят емисии.

Не са идентифицирани конкретни мерки.
Да се избягва прекален и често повтарящ се контакт с кожата. Да се носят
подходящи ръкавици, изпитани съгласно EN374 по време на дейности, при
които е възможен често повтарящ се контакт с кожата.
Да се носи респираторна маска, съответстваща на изискванията на EN140
с филтър Тип А или по-добър, ако не е инсталирана специална
вентилирана кабина с ламинарен въздушен поток.

Контрол на излагането на околната среда
Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни.
2,750 тона годишно (общо)
27,500 тона годишно (общо)
общ пазар

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

300 дни годишно

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно))

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Характеристики на изделието
Използвани количества

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали. Отпадъчните
продукти и празни съдове да се третират като опасен отпадък съобразно
местното и национално законодателство.

Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха

Да се приложат технически мерки,
насочени към намаляване и пречистване
на отпадните води (чрез ПСОВ, местна
станция за канални води и др. (напр.
биологична обработка)

Ефективност >70%

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка

Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда

Заустване на отпадните
води в общинска
пречиствателна станция за
канални води (STP)..
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Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2.
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
480.21
950
Прогнозата за излагане и
коефициента на характеристиката на
При контакт с кожата
42.86
343
риска (RCR), дадени тук, са изчислени
(мг/кг/ден)
за условия без вентилационна
Комбинирано
система на работното място (най-лош
111.46
343
(мг/кг/ден)
сценарий) .
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48, част при основния източник 0,1) при използване на местна ПСОВ. Посочените по-долу данни са тези, свързани с процесите с най-висок коефициент
на характеристиката на риска (при промишлена употреба на покрития, мастила и лепила/адхезиви). Всички други
дейности, разгледани в този сценарий на излагане водят до по-ниски прогнози за степента на излагане на околната
среда.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
300
367
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.1
5
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
458
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
1
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0.285
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,039
0,96
В местната почва
0.0091 (мг/кг)
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0039
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2 и
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,039* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)
Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
Допълнителни съвети относно добри
насочени към намаляване на прогнозираната
практики извън обхвата на Оценката на
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
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химичната безопасност (CSA) по REACH

на експозицията.

Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Сценарий на експозиция при промишлена употреба на етанол като
източник на гориво
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH … ES6a
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3
PROC16
ERC7

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата на етанола като гориво или като горивна добавка в
индустриалната сфера.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2.

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Разглежда употребата на материала като източник на горива (включително добавки за горива),
при която се очаква ограничено излагане на продукта във формата му преди изгарянето. Сценарият не разглежда
излагането вследствие на изпускане или изгаряне.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба на веществото в затворени системи. Употреба в
затворено оборудване, като например в течности за хидравлични системи, охлаждащи течности за хладилни системи,
смазочни вещества в двигатели и диелектрични флуиди в електрически трансформатори, масла в топлообменници и
т.н. Не се предвижда целенасочен контакт между тези функционални флуиди и крайните продукти, което предполага
ниски емисии чрез отпадни води или отпаден въздух.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

течност
до 100 %
5,73 kPa

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)
Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

дланта на едната ръка

Изложена повърхност на кожата

240 cm2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Не са идентифицирани конкретни мерки.
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Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане
Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Не са идентифицирани конкретни мерки.
Не се налага прилагането на специални мерки, налагащи употребата на
Лични предпазни средства.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база

течност
до 100 %
няма данни.
30 000 тона годишно (макс. в
най-лошия случай)
300 000 тона годишно общ
пазар
300 дни годишно, без
прекъсване

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаваните повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали. Отпадъчните
продукти и празни съдове да се третират като опасен отпадък съобразно
местното и национално законодателство

Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха

Да се приложат технически мерки,
насочени към намаляване и пречистване
на отпадните води (чрез ПСОВ, местна
станция за канални води и др. (напр.
биологична обработка)

Ефективност >70%

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)

>=2000 м3/ден

Ефективност на разпадане

>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Обработка на утайката

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)

>=2000 м3/ден

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2.
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
9.6
950
При контакт с кожата
0.3
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
1.7
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
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включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48, част при основния източник 0,02 при използване на местната ПСОВ, 350 дни с емисии в годината.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
350
9
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.02
1
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
1714
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
2
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0.053
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0152
0,96
В местната почва
0.0006 (мг/кг)
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0016
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
ендогенното (вътрешно) образуване.
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2.
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,0152* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната
ПСОВ [м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанола като
гориво
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH
ES6b
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU22
PROC16
ERC 9a, ERC 9b

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Професионална употреба като гориво или горивна добавка
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Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2.

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Разглежда употребата на материала като източник на горива (включително добавки за горива),
при която се очаква ограничено излагане на продукта във формата му преди изгарянето. Сценарият не разглежда
излагането вследствие на изпускане или изгаряне.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба на веществото в затворени системи. Употреба в
затворено оборудване, като например в течности за хидравлични системи, охлаждащи течности за хладилни системи,
смазочни вещества в двигатели и диелектрични флуиди в електрически трансформатори, масла в топлообменници и
т.н. Не се предвижда целенасочен контакт между тези функционални флуиди и крайните продукти, което предполага
ниски емисии чрез отпадни води или отпаден въздух.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

течност
до 100 %
5,73 kPa

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)
Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

дланта на едната ръка

Изложена повърхност на кожата

240 cm2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

на закрито

Не се налага прилагането на специални мерки, налагащи употребата на
Лични предпазни средства.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Използвани количества

Честота и продължителност на
употреба

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в продукта
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Схема на изпускане

течност
до 100 %
няма данни.
380 000 тона годишно
3 800 000 тона годишно общ
пазар за индустриална,
професионална и
потребителска употреба
365 дни годишно, без
прекъсване, широко
разпространение
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Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Дебит на приемните повърхностни води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Да не се изпуска в канализацията или в отточни канали.

Да не се изпуска директно в околната среда. Да се използва предимно в
затворени системи.
Да не се изпускат отпадни води директно в
околната среда.
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

Отпадните води да се вкарат
в общинската ПСОВ
>=2000 м3/ден
>90%
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2.
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
9.6
950
При контакт с кожата
0.3
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
1.7
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-IV, IC-6, UC-27). Дадените тук стойности са
тези, свързани с изчисленията на база таблиците TGD A и B.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място в
няма данни –широко
Изпускане през годината (дни в годината)
365
атмосферата (кг/ден)
разпространен
Изпускане на място в
няма данни –широко
Използвана част при главния местен източник 0,002
отпадните води
разпространен
(кг/ден)
Изпускане на място в
няма данни –широко
Използвано количество на място (кг/ден)
2082
почвата (кг/ден)
разпространен
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0,065
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0240
0,96
В местната почва
0,0273
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0034
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.
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Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2.
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,0240* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната
ПСОВ [м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанол в
неаерозолни продукти и приложения
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH ES7
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU22
PROC10, PROC13, PROC14, PROC19
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата на етанола в промишлеността и като краен продукт
в неаерозолни (non-spray) продукти и приложения като добавка в процеси
на преработка, почистващо средство или съставка в покрития); при
процеси с нанасяне чрез валяк на закрито, почистване и третиране на
повърхности, третиране на предмети чрез потапяне или изливане. Включва
стабилизирането на експлозиви.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия v.2.

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Нискоенергийно нанасяне на напр. покрития, включително почистване на повърхности.
Веществото може да бъде вдишано чрез пари, контакт с кожата и може да се осъществи чрез капки, пръски, при работа
с почистващи уреди и докосване на третираните повърхности. При операции, свързани с потапяне, когато се третират
предмети чрез потапяне, изливане, напояване, измиване, включително чрез студено формоване или при работа със
смоли. Включва се също докосването на обработваните предмети (напр. след боядисване или полагане на покрития.
Веществото се прилага към повърхностите чрез нискоенергийни техники като потапяне на предмета или изливане на
препарата върху повърхността. Разглежда се и използването на веществото в малки обеми в лабораторни условия (<1
л или 1 кг). Разглежда също дейности, при които се осъществява близък и нарочен контакт с веществото без наличието
на специални средства за контрол на експозицията, освен съответните ЛПС.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена употреба на закрито като помощен материал при
обработка, при професионална и обща употреба от широк кръг хора. Резултатът от такава употреба обикновено води до
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директно изпускане в канализацията, например на козметични препарати, перилни препарати и течности, продукти за
почистване на бани и тоалетни, продукти за повърхностна обработка на автомобили и велосипеди (полиращи
препарати, смазочни материали, препарати за обработка против заледяване, антифризи); разтворители, бои и лепила
или аромати и аерозолни пропеленти в ароматизатори за въздух.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Използвани количества

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

Честота и продължителност на
употреба/излагане

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

Потенциално изложени части на тялото
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска

течност
до 100 %
5,73 kPa

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден
само дланите на двете ръце
(PROC13, 14)
двете ръце (PROC10)
двете ръце и пред
мишниците (PROC19

480 cм2 (PROC13, 14)
960 см2 (PROC10)
1980 см2 (PROC19)
Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Изложена повърхност на кожата

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито
Ограничете концентрацията
Ако >4 часа на ден - (PROC19)
на веществото в продукта
до 25%
Осигурете подходяща обща или контролирана вентилация. Естествената
вентилация се осъществява чрез врати, прозорци и др. Контролираната
вентилация означава, че въздухът се вкарва или изсмуква с активен
вентилатор.

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Ако се използва процес PROC 19 и
концентрацията е над >25%

ЛПС: Носете подходящи
ръкавици, изпитани съгласно
EN374 и избягвайте контакт
с кожата.
ЛПС:Защита на очите – ако
има пръски от изпръскване с
продукта, при работа следва
да се носят подходящи
средства за защита на
очите..

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база
Честота и продължителност на

Схема на

течност
до 100 %
няма данни
няма данни поради
широкото разпространение
10,000 тона годишно общ
пазар
непрекъснато, 365 дни в
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употреба
Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

годината
Схема на изпускане

18,000 м3/ден (стандартно)

Дебит на приемните повърхностни води

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Не изпускайте отпадни води директно в околната среда. Отпадните води
да се насочат към общинската ПСОВ.
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в този сценарий
(PROC19).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
115,25
950
Категория на процеса PROC 19 дава
При контакт с кожата
най-високото ниво на излагане за този
84,86
343
(мг/кг/ден)
сценарий.
Комбинирано
101,32
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2, на
базата на ERC 8 a, d и таблици TGD A и B (MC-Ic, IC-6, UC-9). Дадените тук стойности са базирани на изчисляване чрез
ERC подход, което води до по-консервативни стойности.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
365
5
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0.1
5
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
5.5
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
1
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0.34
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,045
0,96
В местната почва
0.0003 (мг/кг)
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0044
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.
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Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2.
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,045* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозиция при професионална употреба на етанол в
аерозолни продукти и приложения
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH ES8
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU22
PROC11
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Професионално използване на бои, покрития, лепила, почистващи агенти и
други смеси, съдържащи етанол, чрез аерозолни препарати. Неиндустриална/професионална употреба чрез пръскане на смеси и продукти
като бои, покрития, лепила, политури, почистващи препарати и др.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия v.2

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на процеса: Прилагане на техники за пръскате с помощта на диспергирани във въздуха частици. Полагане
чрез пръскане на покрития, лепила, политури/почистващи препарати, ароматизатори за въздух, пясъкоструйни апарати.
Веществата могат да бъдат вдишани като аерозоли. Енергията на аерозолните частици може да наложи използването
на по-съвременни средства за контрол на експозицията..
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена употреба на закрито като помощен материал при
обработка, при професионална и обща употреба от широк кръг хора. Резултатът от такава употреба обикновено води до
директно изпускане в канализацията, например на козметични препарати, перилни препарати и течности, продукти за
почистване на бани и тоалетни, продукти за повърхностна обработка на автомобили и велосипеди (полиращи
препарати, смазочни материали, препарати за обработка против заледяване, антифризи); разтворители, бои и лепила
или аромати и аерозолни пропеленти в ароматизатори за въздух.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.
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Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото
няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

течност (аерозолен спрей)
5-25 %
5,73 kPa

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни в седмицата
300 дни в годината
променлива
двете ръце и пред
мишниците

Потенциално изложени части на тялото
Изложена повърхност на кожата

1500 см2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място
Разположение (на закрито/на открито)
на закрито и/или на открито
Ограничете съдържанието
Ако продължителността на експозицията е
на веществото в продукта до
> 4 часа на ден
5%
Ограничете съдържанието
Ако продължителността на експозицията е
на веществото в продукта до
от 1 до 4 часа на ден
25%
Ако продължителността на експозицията е Не са идентифицирани
< 1 час на ден
конкретни мерки.

Съдържание на веществото в продукта >
25%

Осигурете подобрена обща
вентилация с механични
средства..
Осигурете добър стандарт
на обща или контролирана
вентилация (5 до 15 смени
на въздуха на час)

Съдържание на веществото в продукта от
5 до 25%

Осигурете подходяща обща
или контролирана
вентилация. Естествената
вентилация се осъществява
чрез врати, прозорци и др.
Контролираната вентилация
означава, че въздухът се
вкарва или изсмуква с
активен вентилатор

Съдържание на веществото в продукта <
5%

Не са идентифицирани
конкретни мерки.

Не работете повече от един час, когато съдържанието на веществото в
продукта надвишава 25% и няма подобрена механична вентилационна
система (минимална ефективност 70%).
Условие: Ако няма
ЛПС: Защита на дихателните пътища с
подобрена вентилационна
най-малко 90% -но намаление на вдишани система и концентрацията
концентрации от веществото.
на веществото в продукта е
> 25 %
ЛПС: Носете подходящи предпазни
Условие: Ако
ръкавици (устойчиви на химикали и
концентрацията на
изпитани съгл. EN374) по време на
веществото в продукта е > 5
дейности, при които е възможен
%
продължителен контакт с кожата.

Контрол на излагането на околната среда
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Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества
Общо на годишна база

течност (спрей)
5 - 25 %
няма данни
няма данни поради
широкото разпространение
10,000 тона годишно общ
пазар
непрекъснато, 365 дни в
годината

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Схема на освобождаване

18,000 м3/ден (стандартно)

Дебит на приемните повърхностни води

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
материала в почвата или емисии във
въздуха
Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Не изпускайте отпадни води директно в околната среда. Отпадните води
да се насочат към общинската ПСОВ.
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката

>=2000 м3/ден
>90% (за етанол)
Повторно обработване или
депониране

Изгаряне на опасните отпадъци или депониране с цел използването им в
рециклирани горива.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Дадените тук
прогнози за излагане са основани на PROC (категорията на процеса) с най-високи нива на излагане в тази категория
(PROC19).
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Коментар
работниците
безопасно ниво
3
При вдишване (мг/м )
672,29
950
При контакт с кожата
21,43
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
117,47
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2, на
базата на ERC 8 a, d и таблици TGD A и B (MC-Ic, IC-6, UC-9). Дадените тук стойности са базирани на изчисляване чрез
ERC подход, което води до по-консервативни стойности.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място
няма данни – широко
Изпускане през годината (дни в годината)
365
в атмосферата
разпространен
(кг/ден)
Изпускане на място
няма данни – широко
Използвана част при главния местен източник 0.1
в отпадните води
разпространен
(кг/ден)
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Използвано количество на място (кг/ден)

Изпускане на място
няма данни – широко
в почвата (кг/ден)
разпространен
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Коментар
околната среда)
концентрация)
0.34
580
0,045
0,96
0.0003 (мг/кг)
0,63 (мг/кг wwt)
0,0044
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.
5.5

Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2.
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,045* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

Сценарий на експозицията при използване на етанола от потребители като
автомобилно гориво
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH ES9a
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC13
ERC9a, ERC9b

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата от крайни потребители на автомобилни горива,
които съдържат етанол.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 1, ConsExpo v 4.1 (излагане на
потребители)

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категории на продукта: Употребата на етанол като автомобилно гориво. Възможно е минимално излагане на етанолни
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пари при зареждане на бензиностанцията или при преливане от преносими съдове. Не се очаква излагане на етанол по
време на реалното използване на етанола като гориво (при работа на двигателя) при нормални и предвидими условия
на употреба, тъй като веществото изгаря в затворена система (двигател с вътрешно горене)
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена обществена употреба на открито. При използването
обикновено има минимално директно изпускане в околната среда в случай на случайно разливане или изпаряване по
време на пълнене.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта

Може да бъде > 25 %

Количество от продукта, използвано
при всяко отделно събитие

До 100 литра

Част от веществото, която се
изпуска/освобождава

0,001 (дължи се само на изпарението при пълнене или дребни разливи
при пълненето на резервоара)

Честота и продължителност на
излагане

Честота на излагане: седмично
Продължителност на излагане на едно събитие: < 5 минути (само при
пълненето на резервоара)

Разположение и външни условия при
употреба

На открито

Технически ч(свързани с продукта)
условия на употреба

Не са идентифицирани конкретни мерки..

Организационни мерки за защита на
потребителите (напр. препоръки,
инструкции за употреба, етикети и др.

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Използвани количества

Честота и продължителност на
употреба
Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за отпадни
води.
Условия и мерки, свързани с
третирането на отпадъци, получени в
резултат на употребата на продукта.
Условия и мерки, свързани със
събирането на отпадъци, образувани в
резултат на употребата.

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в продукта
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
Може да бъдe > 25 %
няма данни
няма данни – широко
употребяван
3,800,000 тона:годишно общ
пазар да промишлена,
професионална и
потребителска употреба

Схема на изпускане

365 дни в годината

Дебит на приемните повърхностни води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане
Това на околната среда
При употреба не се очаква изпускане в отпадни води. Възможно е
единствено изпускане в околната среда при употреба на етанола като
гориво от крайни потребители, дължащо се на изпарение при пълнене на
резервоара (<0,01 % като приемаме, че по време на пълнене на
резервоар с обем 75 л, в продължителност от 2 до 5 мин, ще се изпарят
по-малко от 10 г етанол).
Не се очаква продукта да генерира отпадък

няма данни
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Прогноза за степента на излагане
Оценката за степента на излагане на потребителите, дадена тук, е показателна за едно конкретно PC. Прогнозата е
изчислена чрез промишлен модел (подготвителна версия MasterCSA_8 април2010) CSA (PC13, автомобили, зареждане
при 100% концентрация).
Прогноза за
Коме
Излагане на потребителя
DNEL – Производно безопасно ниво
излагане
нтар
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
35,00
LTS 206
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
Вдишване (мг/м3 за 24-часов период)
1,54
LTS 144
Всички системни пътища
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC8a и d и обща употреба на 3,800,000 тона годишно.
няма
широ
Изпускане на място в атмосферата
ко
Изпускане през годината (дни в годината)
365
(кг/ден)
диспе
рсиве
н
няма
широ
Изпускане на място в отпадните води
ко
Използвана част при главния местен източник
0.002
(кг/ден)
диспе
рсиве
н
няма
широ
ко
Използвано количество на място (кг/ден)
n.a
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
диспе
рсиве
н
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0,065
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0240
0,96
В местната почва
0,0273
0,63 ( мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0034
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
ендогенното (вътрешно) образуване.
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

употребата на етанола като битово гориво от крайни потребители
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол по
Регламент REACH: ES9b
Системно заглавие, базирано на

SU21
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дескрипторната система

PC13
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда битовата употреба на горива, които съдържат етанол, например
горелки, готварски уреди, отоплителни уреди, както и зареждането с гориво
на градинска техника

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория продукти: Горива за битова употреба като течен етанол/гел за камини, за готварски уреди, отоплителни уреди
и др. При употреба е възможно минимално излагане при наливането/прехвърлянето на течен продукт от съда/бутилката
към резервоара на устройството за изгаряне. Не се очаква излагане по време на реалното изгаряне на горивото, тъй
като парите на етанола изгарят напълно.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена обществена употреба на открито и закрито. В
резултат от употребата обикновено се осъществява директно изпускане в канализацията или околната среда. При тази
употреба като битово гориво, единственото очаквано изпускане в околната среда става чрез изпаряване по време на
пълнене на уредите.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта

> 25 %

Използвано еднократно количество
продукт

до 1 литър

Потенциално изложени части на тялото

дланта на едната ръка: 210 см2

Честота и продължителност на
употреба/излагане
Място и външни условия при употреба
Технически (свързани с продукта)
условия за употреба
Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за
употреба; например на етикета на
продукта)

Честота на употреба: веднъж седмично
Продължителност на употреба: 5 минути (само при пълнене на съответния
уред)
На закрито и/или на открито
Не се изискват специфични мерки.

ЛПС: Защита на очите – ако има риск от изпръскване с продукта, следва
да се носят подходящи средства за защита на очите..

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба
Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в продукта
Дневно при източника
Годишно при източника
Общо годишно

Течност
Може да бъде > 25 %
няма данни
няма данни – широко
употребяван
Течност

Схема на изпускане

365 дни годишно

Дебит на приемните повърхностни води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на открито и/или на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда
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Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за отпадни
води.
Условия и мерки, свързани с
третирането на отпадъци, получени в
резултат на употребата на продукта.
Условия и мерки, свързани със
събирането на отпадъци, образувани в
резултат на употребата.

При тази употреба на етанола не се очаква изпускане в отпадни води или
канализация.. При тази употреба като битово гориво, единственото
очаквано изпускане в околната среда става чрез изпаряване по време на
пълнене на уредите за изгаряне.
Не се очаква генериране на отпадъци.

няма данни

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8April2010)) CSA-докл. хим. безопаст. (PC13, пълнене резервоари на
градинска техника с горивна течност при концентрация 100%)
Прогноза за
Коме
Излагане на потребителя
DNEL – Производно безопасно ниво
излагане
нтар
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
70,00
LTS 206
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
Вдишване (мг/м3 за 24-часов период)
0,81
LTS 144
Всички системни пътища
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC8a и d и обща употреба на 10 000 тона годишно. Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно
биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в седиментите или почвата и се приема, че той се
разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при условията на оценката.
няма
данни
Изпускане на място в атмосферата
широ
Изпускане през годината (дни в годината)
365
(кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
n
няма
данни
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник
0,002
широ
(кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
няма
данни
широ
Използвано количество на място (кг/ден)
n.a.
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0,340
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0447
0,96
В местната почва
0,0003
0,63 ( мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0044
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.
Когато е възможно прилагайте конкретни
Допълнителни съвети относно добри
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мерки, насочени към намаляване на
прогнозираната експозиция и под нивата,
прогнозирани в Сценария на експозицията.

практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в прогнозите
за експозицията, свързани с изложения Сценарий на експозицията. Те не
са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от Регламент REACH.

Сценарий на употреба за потребителска употреба на етанол в продукти
(<50 г еднократно)
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH ES9c
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC: 1, 3, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 34,
39
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата от крайни потребители на продукти, съдържащи
етанол, когато количеството за еднократна употреба не надвишава 50 г.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория продукти: Лепила (без лепила за под и килими), уплътнители; ароматизатори за въздух; материали за
художници и за свободното време; препарати използвани в строителството, препарати за обработка на метални
повърхности; препарати за обработка на не-метални повърхности; тонери и мастила; препарати за градината; дъбилни
и обработващи препарати за кожи; бояджийски продукти; смазочни материали, греси и готови продукти; препарати за
растителна защита; козметични и тоалетни продукти; парфюми и аромати; фотографски химикали; политури и восъчни
смеси, текстилни бои, продукти за повърхностна обработка и импрегниране.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена обществена употреба на открито и закрито. В
резултат от употребата обикновено се осъществява директно изпускане в канализацията или околната среда
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано..

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвано еднократно количество
продукт

<1%

1–5%

5 – 25 %

> 25 %

PC24, PC31

PC5, PC10, PC22,
PC23, PC27, PC30,
PC34

PC1, PC8, PC14,
PC15, PC18,

PC3,
PC28

< 50 г

< 50 г

< 50 г

< 10 г

Честота на употреба: ежедневно

Честота и продължителност на
употреба/излагане
Място и външни условия при употреба

Технически (свързани с продукта)
условия за употреба

Продължителност на употреба: до 4 часа
На закрито (при минимален обем на помещението 20м3) или на открито

няма данни

няма данни

няма данни

Контрол
ирано
пръскан
е или
устройс
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тво за
освобож
даване

Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за
употреба; например на етикета на
продукта)

Не се изискват
конкретни мерки.

Не се изискват
конкретни мерки

Не се изискват
конкретни мерки

Да не се
изпръск
ва в
малки,
затворе
ни
помеще
ния. Да
се
избягва
вдишва
не и
контакт
с
кожата..

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието

Използвани количества

Честота и продължителност на
употреба
Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.
Условия и мерки, свързани с
депониране на отпадъци от употребата
на продукта
Условия и мерки, свързани със
събирането на отпадъци, образувани в
резултат на употребата

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

течност
може да достигне > 25 %
няма данни
няма данни – масова
употреба
10,000 тона годишно общ
пазар, без да се включва
козметика и тоалетни
принадлежности

Схема на изпускане

365 дни годишно

Дебит на получаващите повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Това на околната среда
> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

Не се изискват конкретни мерки
Не се изискват конкретни мерки.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8April2010)) CSA (категория PC31 Политури и восъчни смеси за
подове, мебели и обувки)
Прогноза за
Забеле
Излагане на потребителите
DNEL – Производно безопасно ниво
излагане
жка
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
2,87
LTS 206
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
Вдишване (мг/м3 за 24ч.)
10,31
LTS 144
Всички системни пътища
-
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Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC8a и стандартните настройки за ECR8d. Дадените тук стойности са базирани на ECR8d с обща
употреба от 10 000 т/год. В този обем не са включени козметика и тоалетни принадлежности, за които се приема, че
общия пазар е 200 000 т/год . Всички емисии от този сектор се приемат за емисии във въздуха.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.

Изпускане през годината (дни в годината)

365

Изпускане на място в атмосферата
(кг/ден)

Използвана част при главния местен източник

0,002

Изпускане на място в отпадните
води (кг/ден)

Използвано количество на място (кг/ден)

n.a.

Изпускане на място в почвата
(кг/ден)

Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

няма
данни широко
дисперс
ивен
няма
данни широко
дисперс
ивен
няма
данни широко
дисперс
ивен

PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
0,340
580
0,0447
0,96
0,0003
0,63 (мг/кг wwt)
0,0044
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

потребителска употреба на етанол в затворени системи
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH:. ES9d
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC16 (топлообменни течности), PC17
(хидравлични течности)
ERC9a, ERC9b

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда използването от потребители на продукти, съдържащи етанол,
в затворени системи (при които не се очаква излагане на етанол по време
използването им).

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1 (за излагане на
потребители)
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Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория на процеса: Топлопреносни течности, хидравлични течности и други продукти, в които етанола е част от
затворена система и не се очаква излагане на потребителите по време на използване на продукта при нормални и
разумно предвидими условия на употреба.
Категории на изпускане в околната среда: Употреба от масовия потребител в затворени системи, разположени на
открито и на закрито. Употреба в затворени системи като охлаждащата течност за хладилници, електрически
отоплителни уреди с масло, хидравлични течности, използвани в окачването на автомобили, мазилни вещества в
двигателни масла и спирачни течности за автомобилни спирачни системи..
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано.

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвано еднократно количество
продукт
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Място и външни условия при употреба
Технически (свързани с продукта)
условия за употреба
Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за
употреба; например на етикета на
продукта)

> 25 %
Веществото е затворено в системата и потребителят не може да бъде
изложен при нормални и разумно предвидими условия на употреба.
н.п. – веществото е в затворена система
Честота на употреба: 1-5 пъти годишно
Продължителност на употреба: различна
н.п. – веществото е в затворена система
н.п. – веществото е в затворена система
По време на употреба съдът/контейнера да не се отваря, чупи или
разглобява. Да не се отваря, чупи или разглобява преди депонирането. Да
се третира като химически отпадък. ЛПС: да се носят подходящи средства
за защита на очите в случай на риск от изпръскване с продукта..

Контрол на излагането на околната среда

Общо на годишна база

течност
може да достигне > 25 %
няма данни
няма данни – масово
разпространение в
затворени системи
10 000 т/год общ пазар

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

365 дни годишно

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на приемните повърхностни води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Характеристики на изделието

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника

Използвани количества

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.
Условия и мерки, свързани с
депониране на отпадъци от употребата
на продукта
Условия и мерки, свързани със

При тази употреба на веществото не се очаква изпускане в канализацията
или в отпадни води, тъй като веществото се използва в затворени системи
по време на целия си експлоатационен живот..
Не се очаква генериране на отпадък..
н.п.

Страница 61 от 75

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с член 31 на Регламент (EC) №1907/2006

ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ) ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД
(80-100%), ДЕНАТУРИРАН С ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
Версия: 4.0
Актуализиран към: 31.05.2017 г.

събирането на отпадъци, образувани в
резултат на употребата

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8Aприл2010)) CSA (категория топло преносни флуиди).
Прогноза за
Забе
Излагане на потребителите
DNEL – Производно безопасно ниво
излагане
лежка
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
0,85
LTS 206
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
Вдишване (мг/м3 за 24ч.)
0,04
LTS 144
Всички системни пътища
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC9a и b и обща употреба от 10 000 т/год.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката

Изпускане през годината (дни в годината)

365

Изпускане на място в атмосферата
(кг/ден)

Използвана част при главния местен източник

0,002

Изпускане на място в отпадните води
(кг/ден)

Използвано количество на място (кг/ден)

n.a.

Изпускане на място в почвата (кг/ден)

Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

няма
данни
широ
ко
диспе
рсиве
н
няма
данни
широ
ко
диспе
рсиве
н
няма
данни
широ
ко
диспе
рсиве
н

PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
0,017
580
0,0155
0,96
0,00013
0,63 (мг/кг wwt)
0,00145
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.
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потребителска употреба на етанол в лаково-бояджийски продукти
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH: ES9e
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC9a, PC9c
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда потребителската употреба на лаково-бояджийски продукти
съдържащи етанол

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория продукти: Покрития, бои, разредители и продукти за отстраняване на боя. Възможно е излагане на етанол
при смесване, изливане и нанасяне (с валяк, четка или спрей) на продуктите.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена употреба в закрити помещения и на открито от
масовия потребител. Употребата (обикновено) води до изпускане в канализационната система или в околната среда.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта
Използвано еднократно количество
продукт
Контактна площ от кожата
Честота и продължителност на
употреба/излагане

1 – 15 %
50 – 250 грама
428 cm2 (вътрешната страна на едната или двете ръце)
Честота на излагане: 1 – 5 пъти годишно
Продължителност на излагането: 20 – 60 минути

Място и външни условия при употреба

В закрити помещения (минимален обем на помещението 20 m3 )
На открито

Технически (свързани с продукта)
условия за употреба

Ограничаване на съдържанието на етанол в продукта до 15%.

Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за
употреба; например на етикета на
продукта)

Да не се използва в малки, плътно затворени или невентилирани
помещения. При употреба в закрити помещения вратите и прозорците да
бъдат отворени.

Контрол на излагането на околната среда
Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
1 - 15 %
Няма
Няма (Масова употреба)
10,000 т/година общо на
пазара

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

365 дни годишно

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаващите повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно))

Други експлоатационни условия,

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Характеристики на изделието
Използвани количества
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оказващи влияние върху излагането на
околната среда

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.
Условия и мерки, свързани с
депониране на отпадъци от употребата
на продукта

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Това на околната среда
> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

Не се изискват специфични мерки.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8April2010)) CSA (категория водоразтворима латексова боя за стени
с концентрация 15%).
Прогноза за
Забе
Излагане на потребителите
DNEL – Производно безопасно ниво
излагане
лежка
Контакт с кожата (мг/кг/ден) (в деня на употреба) 21.44
n/a
Контакт с кожата (мг/кг/ден) (хронично)
0.30
LTS 206
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
Вдишване (мг/м3 , средно еднократна употреба)
~375
950
Вдишване (мг/м3, хронично)
0.50
LTS 144
Всички системни пътища
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC8a и d и обща употреба на 10 000 т/год. Изчислените стойности са на база ERC8d и обща употреба
на 10 000 т/год.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
няма
данни
Изпускане на място в атмосферата
широ
Изпускане през годината (дни в годината)
365
(кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
няма
данни
Изпускане на място в отпадните води
широ
Използвана част при главния местен източник
0,002
(кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
няма
данни
широ
Използвано количество на място (кг/ден)
Няма
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
ко
диспе
рсиве
н
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0,340
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0447
0,96
В местната почва
0,0003
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0044
0,79
-
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Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

потребителска употреба на етанол в антифриз и продукти за разледяване
и почистване на автомобилни стъкла
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на
етанол по Регламент REACH: ES9f
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC4
ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда потребителската употреба на лаково-бояджийски продукти
съдържащи етанол антифриз и продукти за разледяване и почистване на
автомобилни стъкла

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория продукти: Антифриз, продукти за разледяване и почистване на автомобилни стъкла. Възможно е излагане
на етанол при изваждане от опаковката, смесване, и нанасяне на продуктите.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена употреба в закрити помещения и на открито от
масовия потребител. Употребата (обикновено) води до изпускане в канализационната система или в околната среда.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта
Използвано еднократно количество
продукт
Контактна площ от кожата
Честота и продължителност на
употреба/излагане

> 25 %
1 – 50 грама
214 cm2
Честота на употреба: ежеседмично (до 50 дни годишно)
Продължителност на еднократното излагане: < 5 минути

Място и външни условия при употреба

В закрити помещения и/или на открито

Технически (свързани с продукта)
условия за употреба

Контролиран спрей или дозиращо устройство.

Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за

Не се изискват специфични мерки.
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употреба; например на етикета на
продукта)

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба
Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.
Условия и мерки, свързани с
депониране на отпадъци от употребата
на продукта

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
Може да е > 25 %
Няма
Няма (Масова употреба)
125,000 т/година общо на
пазара

Схема на изпускане

365 дни годишно

Дебит на получаващите повърхностни
води

18,000 м3/ден
(стандартно))

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Това на околната среда
> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

ЛПС: Защита на очите – при опасност от изплискване трябва да се
осигури адекватна защита на очите.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8April2010)) CSA (PC24 течност за предпазване от заледяване с
конц. 50%).
Прогноза за
DNEL – Производно безопасно
Забеле
Излагане на потребителите
излагане
ниво
жка
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
17,87
LTS 206
На база
една
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
употреб
Вдишване (мг/м3 за 24ч.)
0,51
LTS 144
а
дневно
с
продъл
Всички системни пътища
жително
ст 0.25
ч.
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
ERC8d и включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-IV, IC-6, UC-5).
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
няма
данни Изпускане на място в
Изпускане през годината (дни в годината)
365
широко
атмосферата (кг/ден)
дисперс
ивен
няма
данни Изпускане на място в отпадните
Използвана част при главния местен източник
0,002
широко
води (кг/ден)
дисперс
ивен
Използвано количество на място (кг/ден)
Няма
Изпускане на място в почвата
няма
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(кг/ден)

Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

данни широко
дисперс
ивен

PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
0,0011
580
0,014
0,96
0,00013
0,63 (мг/кг wwt)
0,0013
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в
Сценария на експозицията.

потребителска употреба на етанол в перилни и почистващи продукти
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на
етанол по Регламент REACH: ES9g
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU21
PC35
ERC8a, ERC8d

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда потребителската употреба на перилни и почистващи продукти
съдържащи етанол

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2, ConsExpo v 4.1

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория продукти: Перилни и почистващи продукти като например почистващи препарати за тоалетни и бани,
препарати за измиване на съдове, перилни препарати и т.н. Възможно е излагане на етанол при изваждане от
опаковката, смесване, и използване на продуктите.
Категории на изпускане в околната среда: Широко разпространена употреба в закрити помещения и на открито от
масовия потребител. Употребата (обикновено) води до директно изпускане в канализационната система или в
околната среда.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на потребителите
Съдържание на веществото в продукта
Използвано еднократно количество
продукт

< 5%
Течни перилни препарати и омекотители
Универсални почистващи препарати
Препарати за почистване на подове и
килими

5 – 25 %
Универсални препарати за
почистване на тоалетни и
бани
Препарати за почистване
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на стъклени повърхности
Препарати за почистване
на специални повърхности
Течни препарати за
измиване на съдове
Контактна площ от кожата

< 250 грама на употреба

< 250 грама на употреба

Честота: ежедневно

Честота: ежедневно

Продължителност на излагането: 15
минути – 1 час

Продължителност на
излагането: 15 минути – 1
час

Място и външни условия при употреба

В закрити помещения или на открито

В закрити помещения или
на открито

Технически (свързани с продукта)
условия за употреба

При употреба като спрей: Контролиран
спрей или устройство за нанасяне.

При употреба като спрей:
Контролиран спрей или
устройство за нанасяне.

Организационни мерки за защита на
потребителя (например препоръки
и/или инструкции и информация за
употреба; например на етикета на
продукта)

Не се изискват специфични мерки.

Да не се изпръсква докрай
в малки, затворени
помещения.

Честота и продължителност на
употреба/излагане

Контрол на излагането на околната среда
Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
До 25 %
Няма
Няма (Масова употреба)
40,000 т/година общо на
пазара

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

365 дни годишно

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаващите повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане
Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Това на околната среда

Характеристики на изделието
Използвани количества

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.
Условия и мерки, свързани с
депониране на отпадъци от употребата
на продукта

> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

Не се изискват специфични мерки.

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на потребителите е показателна само за един определен PC. Прогнозите са
изчислени с промишлен модел (версия MasterCSA_8април2010)) CSA (за категория универсални течни почистващи
препарати с концентрация на веществото 15%)
Заб
Прогноза за
Излагане на потребителите
DNEL – Производно безопасно ниво
еле
излагане
жка
Контакт с кожата (мг/кг/ден)
10,7
LTS 206
Еже
дне
Поглъщане (мг/кг/ден)
0,00
LTS 87
вна
Вдишване (мг/м3 за 24ч.
1,73
LTS 144
упо
Всички системни пътища
тре
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ба
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2 на база
условията от ERC8a и обща употреба на 40 000 т/год.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
ням
а
дан
ни Изпускане на място в атмосферата
шир
Изпускане през годината (дни в годината)
365
(кг/ден)
око
дис
пер
сив
ен
ням
а
дан
ни Изпускане на място в отпадните води
шир
Използвана част при главния местен източник
0,002
(кг/ден)
око
дис
пер
сив
ен
ням
а
дан
ни шир
Използвано количество на място (кг/ден)
Няма
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
око
дис
пер
сив
ен
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
0,681
580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0818
0,96
В местната почва
0,000451
0,63 (мг/г wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,00808
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в
Сценария на експозицията.
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промишлена и професионална употреба на етанол като лабораторен
реактив
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH: ES10
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3, SU22
PROC15
ERC2, ERC4, ERC8a

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Ограничена употреба като лабораторен реактив

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория на процеса: Употреба на веществото в малки лаборатории в рамките на производствения процес,
лаборатории за контрол на качеството и др. (< 1 л или 1 кг). По-големите лаборатории или центрове за научноразвойна дейност следва да се третират като промишлени обекти.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба като спомагателно вещество в серийно производство,
без веществото да става част от изделието, като се използва специално многоцелево, с автоматизирано или ръчно
управление.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото

Течност
до 100 %
5,73 kPa

няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)
Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

> 4 дни седмично
240 дни годишно
> 4 часа на ден

Потенциално изложени части на тялото

Едната ръка, само дланта

Изложена повърхност на кожата

240 cm2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Не са идентифицирани конкретни мерки.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

ЛПС: Защита на очите – при опасност от изплискване трябва да се осигури
адекватна защита на очите.
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Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието
Използвани количества

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
До 100 %
Няма
500 т/година
5,000 т/година общо на
пазара
Непрекъснато, 300 дни
годишно

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаващите повърхностни
води

18,000 м3/ден (стандартно)

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
веществото в почвата или емисии във
въздуха

Не се изискват специфични мерки.

Не се изискват специфични мерки.
Отпадните води да се
заустват в общинската
пречиствателна станция
(STP).

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка

Да не се изпускат отпадните води
директно в околната среда

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Отпадъците да се събират и депонират в съответствие с екологичното
законодателство и местните наредби.

> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2.
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Забележка
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
19,21
950
При контакт с кожата
0,34
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
3,09
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел версия 2 (v.2)
включително данните от TGD (Технически наръчник), таблици A и B (MC-Ib, IC-2, UC-48) за промишлена употреба.
Посочените по-долу данни са изчислени съгласно подхода за изчисляване на ERC8a, който дава по-консервативни
резултати. Всички други изходни условия дават по-ниски резултати при изчисляването.
Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в
седиментите или почвата и се приема, че той се разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при
условията на оценката.
Изпускане на място в атмосферата
Изпускане през годината (дни в годината)
365
3
(кг/ден)
Изпускане на място в отпадните води
Използвана част при главния местен източник 0,1
3
(кг/ден)
Използвано количество на място (кг/ден)
2,47
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
1
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Излагане на околната среда
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
В местна прясна вода (мг/л)
В местната почва
В местната морска вода (мг/л)
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
на място (мг/кг сухо тегло/ден)

PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
0,170
580
0,027
0,96
0,0002
0,63 (мг/кг wwt)
0,0027
0,79
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
ендогенното (вътрешно) образуване.

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2 и
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,039* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.

промишлена и професионална употреба на етанол като топлопреносна
течност или друга функционална течност
Регистрационен номер в Асоциация на производителите и вносителите на етанол
по Регламент REACH: ES11
Системно заглавие, базирано на
дескрипторната система

SU3, SU22
PROC20
ERC7, ERC9a, ERC9b

Разгледани процеси, мероприятия и
дейности

Разглежда употребата като топлопреносни или хидравлични течности в
дисперсна, промишлена употреба.

Метод на оценка

Интегриран модел на Ecetoc TRA версия 2

Сценарий на експозицията
Експлоатационни условия и мерки за управление на риска
Категория на процеса: Топлопреносни или хидравлични течности в дисперсна, промишлена употреба, но в затворени
системи.
Категории на изпускане в околната среда: Промишлена употреба на веществото в затворени системи. Употреба в
затворено оборудване като например хидравлични системи, като охлаждаща течност в охладителни инсталации и като
смазочна течност в двигатели и като диелектрична течност в електрически трансформатори и масла в топлообменници.
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Не се предвижда контакт с произвежданите продукти. Употреба на веществото в закрити помещения от масовия
потребител или професионална употреба (в малки мащаби) в затворени системи. Употреба в затворено оборудване
като например охлаждаща течност в хладилници или маслени електрически радиатори.
Брой обекти, използващи веществото. Веществото е широко употребявано

Контрол на излагането на работниците
Характеристики на изделието
(включително вид на опаковката, имащ
отношение към излагането)
Използвани количества
Честота и продължителност на
употреба/излагане
Човешки фактори, неповлияни от
управлението на риска
Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
работниците

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Парно налягане на веществото
няма данни за ниво 1 на модела за
Целева оценка на риска (tier1 TRA model)

Течност
до 100 %
5,73 kPa

Честота на излагане (седмично)
Честота на излагане (годишно)
Продължителност на излагането

Няма
Няма
Няма

Потенциално изложени части на тялото

двете ръце, само дланите

Изложена повърхност на кожата

480 cm2

Приема се, че се прилагат добри основни стандартни за хигиена на
работното място.
Разположение (на закрито/на открито)

На закрито и на открито

Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)

С веществото се борави в затворена система.

Технически условия и мерки за контрол
на разпространението от източника към
работника

Веществото се съхранява в затворена система.

Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускане, разпространение и излагане

Веществото е в затворена система. Не се предвижда излагане на
веществото.

Условия и мерки за лична защита,
хигиена и оценка на здравословните
условия на труд.

ЛПС: Защита на очите – при опасност от изплискване трябва да се осигури
адекватна защита на очите.

Контрол на излагането на околната среда
Характеристики на изделието
Използвани количества

Физическо (агрегатно) състояние
Концентрация на веществото в изделието
Всекидневно при източника
Годишно при източника
Общо на годишна база

Течност
До 100 %
Няма
1000 т/година
10,000 т/година общо на
пазара
Не се изпуска в околната
среда (затворена система)

Честота и продължителност на
употреба

Схема на изпускане

Фактори на околната среда,
неповлияни от управлението на риска

Дебит на получаващите повърхностни
води

Няма

Разположение (на закрито/на открито)

на закрито и на открито

Технологична температура

Тази на околната среда

Технологично налягане

Това на околната среда

Други експлоатационни условия,
оказващи влияние върху излагането на
околната среда
Технически условия и мерки за
предотвратяване на изпускане на ниво
технологичен процес (при източника)
Технически условия и мерки на
работната площадка за намаляване или
ограничаване изпускането на
веществото в почвата или емисии във
въздуха

Не се изискват специфични мерки. С веществото се борави в затворена
система.

Не се изискват специфични мерки. Веществото се съхранява в затворена
система.
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Организационни мерки за
предотвратяване/ограничаване на
изпускането от работната площадка

Употреба в затворена система; не се предвижда изпускане в околната
среда.

Условия и мерки, свързани с общинска
пречиствателна станция за канални
води.

Капацитет на STP (пречиствателна
станция за канални води)
Ефективност на разпадане
Обработка на утайката (депониране или
възстановяване)

Условия и мерки, свързани с
преработката на отпадъци

Всички отпадъци се събират и връщат за преработка или повторна
употреба. Отпадъците да се събират и депонират в съответствие с
екологичното законодателство и местните наредби.

> 2000 м3/ден
90%
Депониране или
възстановяване

Прогноза за степента на излагане
Прогнозата за степента на излагане на работниците се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2.
Излагане на
DNEL – Производно
Прогноза за излагане
Забележка
работниците
безопасно ниво
При вдишване (мг/м3)
38,42
950
При контакт с кожата
1,71
343
(мг/кг/ден)
Комбинирано
7,20
343
(мг/кг/ден)
Прогнозата за степента на излагане на околната среда се изчислява с помощта на Ecetoc TRA модел v2. Посочените
по-долу данни са изчислени по метода за изчисляване на ERC9a. Етанолът е напълно разтворим във вода, лесно
биоразградим, не се натрупва (био-акумулира), не се натрупва в седиментите или почвата и се приема, че той се
разпада на 90% в местната/общинска пречиствателна станция при условията на оценката.
~0
Изпускане на място в атмосферата
(прен
Изпускане през годината (дни в годината)
365
(кг/ден)
ебре
жимо)
~0
Изпускане на място в отпадните води
(прен
Използвана част при главния местен източник 0,1
(кг/ден)
ебре
жимо)
~0
(прен
Използвано количество на място (кг/ден)
5,5
Изпускане на място в почвата (кг/ден)
ебре
жимо)
PEC (прогнозна
PNEC (прогнозна
Излагане на околната среда
концентрация в
безопасна
Забележка
околната среда)
концентрация)
В ПСОВ / непречистени отпадни води(мг/л)
~ 0 (незначителен) 580
В местна прясна вода (мг/л)
0,0107
0,96
В местната почва
0,0002
0,63 (мг/кг wwt)
В местната морска вода (мг/л)
0,0010
0,79
Общо дневно поглъщане чрез околната среда
Незначително в сравнение с дневното поглъщане чрез храната и
на място (мг/кг сухо тегло/ден)
ендогенното (вътрешно) образуване.

Съвети към потребители надолу по веригата (DU) как да оценят дали
работят в рамките на ограниченията, зададени от Сценария на
експозицията (ES)
Излагането на работници и емисиите в околната среда са оценени с помощта на Интегриран модел на Ecetoc TRA
версия 2 и
Ако местната специфика на емисиите в околната среда се различава значително от използваните стандартни
стойности, можете да използвате следния алгоритъм за коригиране на местните емисии и коефициенти на
характеристиката на риска (RCR):
Коригиран PEC = Изчислен PEC * (част местни емисии) * (част дебит на местната ПСОВ) * (част дебит на местната река)
* (част ефективност на местната ПСОВ)
Пример за изчисляване на PEC на местната прясна вода:
Коригиран PEC на местната прясна вода = 0,039* (вашите местни емисии [кг/ден] / 5) * (2000 / дебита на местната ПСОВ
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[м3/ден]) * (18000 / дебит на местната река [м3/ден]) * ((1 – ефективността на местната ПСОВ)/0.1)

Допълнителни съвети относно добри
практики извън обхвата на Оценката на
химичната безопасност (CSA) по REACH
Бележка: Описаните в тази част мерки не са взети предвид в
прогнозите за експозицията, свързани с изложения Сценарий на
експозицията. Те не са задължителни по смисъла на Чл. 37 (4) от
Регламент REACH.

Когато е възможно прилагайте конкретни мерки,
насочени към намаляване на прогнозираната
експозиция и под нивата, прогнозирани в Сценария
на експозицията.
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