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ZAŁĄCZNIK 1  

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCENARIUSZ NARAŻENIA (SN) 

WODOROTLENEK SODU 

 

1. OCENA NARAŻENIA 

Scenariusze narażenia zostały podzielone na 4 główne scenariusze: 

• Produkcja NaOH w stanie ciekłym 

• Produkcja NaOH w stanie stałym 

• Przemysłowe i profesjonalne zastosowanie NaOH 

• Konsumenckie zastosowanie NaOH 

Przegląd scenariuszy narażenia oraz omówienie cyklu żywotności substancji znajdują się w Tabeli 1. Ocena 

narażenia opiera się przede wszystkim na ocenie narażenia zawartej w Raporcie Oceny Ryzyka UE (EU RAR) 

dla NaOH (2007). RAR (2007) oraz wszelkie informacje zebrane w tym czasie wykorzystano jako punkt 

wyjścia do opracowania niniejszego dossier. W miarę dostępności nowych danych i informacji, były one 

dodawane do dossier. 

Tabela 1 Przegląd scenariuszy narażenia oraz omówienie cyklu żywotności substancji 

Numer i nazwa 

 

Produkcja Przygotowanie Zastosowanie 

przemysłowe 

i/lub na 

szeroką skalę 

Zastosowanie 

konsumenckie 

Okres 

eksploatacji 

artykułu 

Etap 

odpadów 

SN1:Produkcja NaOH w stanie 

ciekłym 

X      

SN2:Produkcja NaOH w stanie 

stałym 

X      

SN3:Przemysłowe i profesjonalne 

zastosowanie NaOH 

 X X    

SN4:Konsumenckie zastosowanie 

NaOH 

   X   

Uwaga odnośnie przypadkowego narażenia 

Ponieważ przypadkowe narażenie nie jest normalnie uwzględniane w ocenie bezpieczeństwa chemicznego UE 

oraz ponieważ przypadkowe narażenie zostało omówione w EU RAR (2007; sekcja 4.1.1.3.2, strony 59-62) 

nie będzie ono dalej omawiane w niniejszym dossier. Jednakże dossier zawiera środki zarządzania ryzykiem 

dla konsumentów rozpoznane w strategii ograniczania ryzyka dla NaOH (EU RRS 2008). 

 

1.1 Scenariusz narażenia 1: Produkcja NaOH w stanie ciekłym 

W EU RAR (2007) wymagane informacje związane z narażeniem zawodowym w zakładach produkcyjnych 

zostały zebrane przy pomocy ankiety opracowanej przez Euro Chlor przy udziale państwa członkowskiego 

pełniącego rolę sprawozdawcy. Ankieta dotyczyła następujących zagadnień: typ produktu (ciało stałe/ciecz), 

liczba pracowników, oszacowanie narażenia na podstawie zadań, pomiary narażenia oraz przypadkowe 

narażenie. Euro Chlor przesłał ankietę do 97% Europejskich zakładów produkujących chlor (łącznie jest 

ich 86). W sumie 36 zakładów produkcyjnych (42%) odpowiedziało na ankietę i w oparciu o te dane 

opracowano szczegółowy raport (Euro Chlor, 2004c). 

1.1.1 Scenariusz narażenia 

1.1.1.1 Skrócona nazwa scenariusza narażenia 

SU 3, 8: Produkcja substancji sypkich na szeroką skalę 

Zastosowanie PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9 w (zamkniętym) procesie ciągłym lub wsadowym bez 

prawdopodobieństwa narażenia lub w sytuacji, w której powstaje możliwość narażenia (otoczenie 

przemysłowe), włączając ładowanie, usuwanie, pobieranie próbek oraz konserwację. 

PC i AC nie mają zastosowania dla tego SN. 
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1.1.1.2 Opis działań i procesów uwzględnionych w scenariuszu narażenia 

NaOH produkuje się na potrzeby rynku przy użyciu procesu elektrolitycznego. Solanka, wytwarzana z chlorku 

sodu, jest poddawana elektrolizie w ogniwie rtęciowym, ogniwie diafragmowym, bądź w ogniwie 

membranowym. Współproduktami są chlor oraz wodór. W procesie ogniwa rtęciowego w ogniwie powstaje 

amalgamat sodowo-rtęciowy. Amalgamat przesyłany jest do modułu dekompozycji, w którym reaguje z wodą 

tworząc ciekły NaOH, wodór oraz wolną rtęć. Wolna rtęć powraca do ogniwa elektrolitycznego. Powstały 

roztwór NaOH jest później przechowywany w zbiornikach jako roztwór 50%. Roztwór przewozi się w 

cysternach samochodowych, cysternach kolejowych lub na barkach. W procesie membranowym w ogniwie 

powstaje roztwór o stężeniu około 30%. Roztwór jest następnie przesyłany do parowników, które zwiększają 

jego stężenie do 50% poprzez odparowanie odpowiedniej ilości wody. Przed transportem powstały roztwór 

NaOH jest przechowywany w zbiornikach. Proces diafragmowy jest bardzo podobny do procesu 

membranowego, za wyjątkiem tego, że w ogniwie powstaje roztwór o stężeniu wynoszącym zaledwie 10-12%. Z 

tego powodu w celu uzyskania rynkowego stężenia w wysokości 50% wymagana jest dodatkowa ewaporacja. 

Bezwodne formy NaOH uzyskiwane są poprzez dalsze zagęszczanie 50% roztworu NaOH. 

1.1.1.3 Warunki pracy 

Ilość używana w przeliczeniu na pracownika różni się w zależności od rodzaju aktywności. W EU RAR 

(2007) ilość zbadanego produktu wynosiła od 0,1 do 15 litrów. Odpowiedzi z najwyższymi ilościami brzmiały 

“15”, “2,2”, “2”, “3x1” oraz “kilka litrów dziennie”. Pozostali respondenci odpowiadali, że badana była ilość 

mniejsza niż 1 kg. 

Długość brana pod uwagę dla tego scenariusza narażenia wynosi jedną pełną zmianę (8godzin/dziennie) oraz 

200 dni/rocznie. Dla badania "czas trwania zadania w minutach dziennie" wahał się pomiędzy 1 a 

600 minutami, a przeciętny czas trwania wynosił 71 minut. 

Na podstawie kwestionariusza oraz EU RAR (2007) można stwierdzić, że prawie wszystkie zakłady 

produkcyjne wytwarzają NaOH w stanie ciekłym o stężeniu około 50%. W przypadku 36% zakładów 

wytwarzane są również inne produkty ciekłe (pomiędzy 10 a 75%) o stężeniu niższym niż 50%. 

1.1.1.4 Środki zarządzania ryzykiem 

1.1.1.4.1 Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami 

Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami zostały streszczone w Tabeli 2. Wprowadzono rozróżnienie 

pomiędzy środkami, które są wymagane lub obowiązkowe, a środkami, które wskazują na dobrą praktykę. 

Ze względu na korozyjność wodorotlenku sodu środki zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ludzkiego zdrowia 

powinny koncentrować się na zapobieganiu bezpośredniego kontaktu z substancją. Z tego powodu 

zautomatyzowane i zamknięte systemy powinny być stosowane do przemysłowych i profesjonalnych zastosowań 

wodorotlenku sodu. Ochrona dróg oddechowych jest wymagana, w sytuacji kiedy mogą tworzyć się aerozole 

wodorotlenku sodu. Ze względu na właściwości korozyjne wymagana jest odpowiednia ochrona oczu i skóry. 

Tabela 2 Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami 

Rodzaj informacji Pole danych Wyjaśnienie 

Obudowa 

bezpieczeństwa plus 

wymagana dobra 

praktyka zawodowa 

Dobra praktyka: zastępowanie, tam gdzie ma to 

zastosowanie, procesów ręcznych procesami 

zautomatyzowanymi i/lub zamkniętymi. Pozwoliłoby 

to na uniknięcie drażniących oparów oraz późniejszych 

potencjalnych rozprysków (EU RRS, 2008): 

 Używanie zamkniętych systemów lub pokrycia 

otwartych pojemników (np. ekranów) (dobra praktyka) 

 Transport rurami, fachowe napełnianie/ opróżnianie 

zbiorników przy pomocy systemów automatycznych 

(pompy ssące, itp.) (dobra praktyka) 

 Używanie szczypiec, uchwytów z długimi rączkami 

sterowanych ręcznie, "aby uniknąć bezpośredniego 

kontaktu i narażenia przez rozpryski (nie pracowanie 

nad czyjąś głową" (dobra praktyka) 

Sytuacja w czasie 

opublikowania EU RAR (2007): 

Zamknięcie było ogólnie 

"połowicznie zamknięte" (18 

zakładów). W pozostałych 

przypadkach zamknięcie było 

"otwarte" (6 zakładów) lub 

"całkowicie zamknięte" (9 

zakładów). 

Wymagana 

miejscowa wentylacja 

wywiewna plus dobra 

praktyka zawodowa 

Nie jest wymagana miejscowa wentylacja 

wywiewna, ale dobra praktyka. 

W celu poprawienia jakości 

powietrza oraz uniknięcia 

potencjalnego podrażnienia dróg 

oddechowych w miejscach pracy 
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Rodzaj informacji Pole danych Wyjaśnienie 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007): Tylko pięć 

zakładów posiadało "miejscową 

wentylację wywiewną" 

Ogólna wentylacja Ogólna wentylacja jest dobrą praktyka jeśli nie 

istnieje miejscowa wentylacja wywiewna 

W celu poprawienia jakości 

powietrza oraz uniknięcia 

potencjalnego podrażnienia dróg 

oddechowych w miejscach pracy. 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007): Ogólna wentylacja 

była obecna w 26 zakładach, a 5 

zakładów nie posiadało "ogólnej 

wentylacji" w momencie 

przeprowadzania badania. Cztery 

zakłady nie posiadały "ogólnej 

wentylacji" ani "miejscowej 

wentylacji wywiewnej". 

Środki ochrony 

osobistej (SOO) 

wymagane w 

normalnych 

warunkach pracy 

• Ochrona dróg oddechowych: W przypadku 

utworzenia się pyłu lub aerozolu należy użyć 

środków ochrony dróg oddechowych o 

zatwierdzonym filtrze (P2) (wymagane) 

• Ochrona rąk: rękawice ochronne odporne na 

działanie środków chemicznych(wymagane) 

o materiał: kauczuk butylowy, PCV, kauczuk 

chloroprenowy z naturalną podszewka lateksową, 

grubość materiału: 0,5 mm, czas przebicia: > 480 min 

o materiał: kauczuk nitrylowy, guma fluorowa, grubość 

materiału: 0,35-0,4 mm, czas przebicia: > 480 min 

• Ochrona oczu: należy zakładać okulary ochronne 

odporne na działanie środków chemicznych. Jeśli 

istnieje ryzyko wystąpienia rozprysków, należy 

założyć mocno przylegające okulary ochronne, tarczę 

spawacza (wymagane) 

• Należy założyć odpowiednią odzież ochronną, 

fartuchy, tarcze i kombinezony, jeśli istnieje ryzyko 

wystąpienia rozprysków, należy założyć gumowe lub 

plastikowe buty (wymagane) 

Sytuacja w czasie 

opublikowania EU RAR (2007): 

W prawie wszystkich 

przypadkach nie były używane 

żadne SOO w celu ochrony 

przeciwko wdychaniu, ale we 

wszystkich przypadkach 

chronione były skóra i oczy (np. 

okulary ochronne, maski 

zasłaniające całą twarz, 

specjalne ubrania). 

Pozostałe środki 

zarządzania ryzykiem 

związane z 

pracownikami. Na 

przykład: Specjalne 

systemy szkoleń, 

systemy monitoringu/ 

sprawozdawcze lub 

kontroli, specjalne 

wskazówki kontrolne. 

Następne środki są wymagane (od EU RRS, 2008): 

• pracownicy pracujący przy niebezpiecznych 

procesach/ w niebezpiecznych miejscach powinni 

zostać przeszkoleni w zakresie a) unikania pracy bez 

ochrony dróg oddechowych oraz b) zrozumienia 

korozyjnych właściwości, a szczególnie wpływu 

wodorotlenku sodu na drogi oddechowe oraz c) 

przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

wyznaczonych przez pracodawcę (EU RRS, 2008). 

• pracodawca musi również upewnić się, że wymagane 

SOO są dostępne i używane zgodnie z zaleceniami 

 

1.1.1.4.2 Środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem 

Środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem maja na celu zapobieganie przedostania się roztworów 

NaOH do ścieków komunalnych lub wód powierzchniowych, na wypadek gdyby takie przedostanie się miało 

spowodować znaczące zmiany pH. Wymagana jest regularna kontrola wartości pH podczas wprowadzania na 

otwarte wody. Ogólnie wyładowywania powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby zminimalizować zmiany 
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pH w przyjmujących wodach powierzchniowych. Większość organizmów wodnych toleruje wartości pH w 

zakresie 6-9. Jest to również odzwierciedlone w opisie standardowych testów OECD na organizmach wodnych. 

1.1.1.5 Środki związane z odpadami 

Odpady płynnego NaOH powinny być ponownie używane lub przesyłane do ścieków przemysłowych i w 

razie potrzeby neutralizowane (zob. środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem). 

1.1.2 Ocena narażenia 

1.1.2.1 Narażenie pracowników 

NaOH jest substancją korozyjną. W przypadku obchodzenia się z substancjami korozyjnymi i preparatami, 

bezpośrednie kontakty skórne występują sporadycznie i zakłada się, że regularne, codzienne narażenie można 

pominąć. Z tego powodu zgodnie z EU RAR dla NaOH (2007), narażenie skórne na czysty NaOH nie będzie 

oceniane. Regularnego narażenia skórnego nie można pomijać w przypadku tych substancji i preparatów. 

Narażenie oczu jest możliwe ze względu na kontakt ręka-oko, ale nie jest określone ilościowo. 

Uważa się, że NaOH nie jest systematycznie dostępne w ciele w normalnych warunkach obchodzenia się z 

nim i używania go i z tego powodu nie przewiduje się występowania ogólnoustrojowych skutków NaOH 

związanych z kontaktem ze skórą lub drogami oddechowymi. 

Ze względu na niską prężność pary NaOH stężenie atmosferyczne NaOH oparte na odparowywaniu z cieczy 

będzie bardzo niskie. Chociaż narażenie na opary NaOH ocenia się jako bardzo niskie, dane związane z 

zadaniem nie mogą być wykorzystywane do oszacowania narażenia na aerozole (opary). Omówienie 

oszacowanych i zmierzonych stężeń narażenia znajduje się w Tabeli 3. 

Tabela 3 Stężenia narażenia dla pracowników 

Drogi narażenia Szacunkowe stężenia 

narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych 

danych 

Wartość jednostka Wartość jednostka 

Narażenie skórne Niedostępne  Niedostępne   

Narażenie dróg 

oddechowych 
  SA: 0,14 mg/m³ Z EU RAR (2007) 

Zakres: 0,02 – 0,5 mg/m³ 
Ładowanie cieczy do cysterny 
Pomiar STAT, N=17, 2002; 2003 

  SA: 0,33 mg/m³ Z EU RAR (2007) 
Zakres: 0,29 – 0,37 mg/m³ 
Ciecz, inne zadanie 
Pomiar Spot, N=5, 2003 

  SA: <026 mg/m³ Z EU RAR (2007) 
Ciecz, inne zadanie 
Pomiar STAT, N=20, 2002 

  SA: 0,01* mg/m³ Z EU RAR (2007) 
Zakres: 0,05 – 0,18 mg/m³ *  

Ciecz, perły, pomiar STAT w 

pobliżu instalacji, N=109, 2002 
0,02 

(typowy) 

0,04 (UNP) 

mg/ m³   Z EU RAR (2007) 
Wlewanie do baryłek ciekłego NaOH 
Typowy i uzasadniony najgorszy 
poziom narażenia 

STAT stacjonarna próbka powietrza (Stationary Air Sample) 

Spot krótkoterminowa próbka stacjonarna 

N ilość pomiarów 

SA średnia arytmetyczna 

UNP Uzasadniony najgorszy przypadek 

* Te wartości uważane są niepoprawne. Średnia wartość nie może być niższa niz zakres. 

Zmierzone dane 

W EU RAR (2007) pomiary narażenia atmosferycznego są dostępne dla 6 zakładów produkcyjnych z 4 

różnych państw (Czechy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania). We wszystkich przypadkach stężenia były 

niższe niż 2 mg/m
3
 (zob. Tabela 3). Większość zakładów produkujących NaOH odpowiedziało, że OEL 

wynosi 2 mg/m
3
 w ich kraju. Dane z zakładu produkcyjnego w Hiszpanii oparte są na pomiarach zawartości 
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sodu, które były wykonane zgodnie z normą Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracowników 

(NTP-63 z 1983). Dla tego zakładu produkcyjnego badanie trwało 6-8 godzin. Pozostałe zakłady zgłosiły, że 

pomiary opierały się na standardowej metodzie polskiej, metodzie kolorymetrycznej lub absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej. Nieznany jest czas trwania badania dla tych zakładów. 

Przedstawione dane 

Wskazówki ECHA dotyczące wymagań związanych z informacjami proponują ECETOC TRA jako preferowanie 

narzędzie Poziomu 1. ECETOC TRA opiera się na zmodyfikowanej wersji EASE. EASE był modelem 

preferowanym na mocy Dyrektywy o nowych i istniejących substancjach. EASE znany był z tego, że w wielu 

przypadkach zawyżał przewidywana wartość narażenia. Uważa się, że przyczyną tego jest fakt, że EASE opiera się 

na dawnych danych dotyczących narażenia z działań wprowadzania w życie na obszarach słynących z problemów, a 

nie na typowych/normalnych działaniach, które są wymagane w przypadku bardziej rutynowej oceny ryzyka. Z tego 

powodu wartości z danych wyjściowych z EASE zostały otrzymane i zmodyfikowane zgodnie z ECETOC TRA. 

Zarówno przewidywania EASE (z EU RAR, 2007), jak i podejście ECETOC TRA zostały tutaj uwzględnione. 

Narażenie dróg oddechowych na opary spowodowane wlewaniem do baryłek zostało oszacowane w EU RAR 

(2007) przy pomocy EASE 2.0. Zakres narażenia szacowany jest na 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm, 20°C), 

zakładając bardzo niską prężność pary, brak tworzenia się aerozolu oraz użycie niedyspersyjne. Typowe 

narażenie szacowane jest na 0,085 mg/m
3
 (środkowa wartość zakresu). Uzasadnione najgorsze narażenie szacuje 

się na 0,17 mg/m
3
 (górna wartość zakresu) zakładając brak tworzenia się aerozolu oraz niedyspersyjne użycie z 

wentylacją rozcieńczającą. Na podstawie kwestionariusza, zakłada się, że w obecnym przemyśle MWW nie jest 

ogólnie dostępna. Obecność MWW nie będzie miała wpływu na zakres narażenia w tym oszacowaniu. 

Zakładając 50% stężenie NaOH typowe narażenie szacuje się na 0,04 mg/m
3
, a uzasadnione najgorsze narażenie 

na 0,085 mg/m
3
. Częstotliwość narażenia dla wlewania do baryłek szacowana jest na maksymalnie 200 dni 

rocznie, a jej czas trwania na maksymalnie 4godziny/dziennie, zaś liczba zaangażowanych pracowników 

szacowana jest na maksymalnie 50 (ocena ekspertów). Zakładając 4 godziny obchodzenia się z substancją oraz 

brak narażenia w pozostałej części dnia pracy, typowe narażenie 8-godzinnej TWA szacuje się na 0,02 mg/m
3 
, a 

uzasadnione najgorsze narażenie 8-godzinnej TWA szacuje się na 0,04 mg/m
3
. 

Narażenie dróg oddechowych na opary lub aerozole spowodowane wszystkimi kategoriami procesu szacuje 

się przy użyciu ECETOC TRA, a narażenie dróg oddechowych wynosi 0,1 ppm (0,17 mg/m
3
), zakładając 

bardzo niską prężność pary, długość trwania narażenia większą niż 4 godziny/dziennie oraz brak miejscowej 

wentylacji wywiewnej lub sprzętu ochrony dróg oddechowych. 

Streszczenie wartości narażenia 

Do opisania ryzyka zostanie użyta tylko jedna pojedyncza wartość. Streszczenie stężenia narażenia dla 

pracowników zostało przedstawione w Tabeli 4. 

Tabela 4 Stężenie narażenia dla pracowników 

Drogi 

narażenia 

Stężenia Uzasadnienie 

Narażenie 

skórne (w 

mg/cm
2
) 

Bez 

znaczenia 

Z EU RAR (2007): Produkty NaOH o stężeniu > 2% są korozyjne, dlatego 

skuteczne środki kontroli są wskazane, aby zapobiec narażeniu skórnemu. Ponadto, 

podczas obchodzenia się z substancjami korozyjnymi należy stale używać odzieży 

ochronnej i rękawic. Zakłady produkcyjne zgłaszają, że podczas obchodzenia się z 

czystym NaOH używane są rękawice ochronne, kombinezony i buty. Z tego 

powodu regularne, codzienne narażenie na produkt komercyjny uważa się za 

nieistotne. Roztwory NaOH zawierające < 2% nie są produkowane w zakładach 

produkcyjnych. 

Narażenie 

dróg 

oddechowyc

h (w 

mg/cm
3
) 

0,33 Z EU RAR (2007): W przypadku wlewania ciekłego NaOH do baryłek 

przedstawione dane są zaniżone przez EASE w porównaniu z danymi z pomiaru. Ze 

względu na relatywnie wysoka liczbę danych z pomiaru zostaną one użyte do 

charakterystyki ryzyka. Wartość 0,33 mg/m
3
 przyjęto jako uzasadniony najgorszy 

poziom, a wartość 0,14 mg/m
3
 przyjęto jako typowy poziom narażenia. 

1.1.2.2 Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (ustne) 

Pośrednie narażenie ludzi, na przykład poprzez spożywanie wody pitnej, nie ma znaczenia dla NaOH. 

Jakiekolwiek potencjalne narażenie na NaOH spowodowane wypuszczeniem do środowiska będzie miało 

znaczenie tylko na skalę lokalną. Wszelkie skutki pH spowodowane lokalnym wypuszczeniem do środowiska 

zostaną zneutralizowane w wodzie przyjmującej w skali regionalnej. Z tego powodu pośrednie narażenie ludzi 
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poprzez środowisko (ustne) nie ma znaczenia w przypadku NaOH (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Narażenie środowiskowe 

Jak stwierdzono w EU RAR dotyczącym NaOH (2007) ocena ryzyka dla środowiska ma znaczenie tylko dla 

środowiska wodnego, kiedy ma to zastosowanie włączając STP/WWTP, gdyż emisje NaOH na różnych 

etapach cyklu życiowego (produkcja i użycie) odnosi się głownie do wody (ścieków). Efekt wodny oraz ocena 

ryzyka będzie dotyczyć jedynie wpływu na organizmy/ ekosystemy spowodowanego możliwymi zmianami 

pH związanymi z wyładowaniami OH
-
, gdyż toksyczność jonu Na

+
 uważa się za nieznaczącą w porównaniu z 

(potencjalnym) efektem pH. Poruszony zostanie jedynie problem lokalnej skali, włączając oczyszczalnie 

ścieków (STP) lub oczyszczalnie (WWTP), o ile ma to zastosowanie, zarówno do produkcji, jak i 

zastosowania przemysłowego. Przewiduje się, że jakiekolwiek efekty, które mogą wystąpić, będą miały 

miejsce na skalę lokalną. Z tego powodu zadecydowano, że umieszczenie w niniejszej ocenie ryzyka 

regionalnej i kontynentalnej skali jest bez znaczenia. Ponadto, wysoka rozpuszczalność wody i bardzo niska 

prężność pary wskazują na to, że NaOH będzie występować przede wszystkim w wodzie. Nie przewiduje się 

znaczących emisji lub narażenia powietrza ze względu na bardzo niską prężność pary NaOH. Nie przewiduje 

się również znaczących emisji lub narażenia środowiska naziemnego. Droga zastosowania osadu nie ma 

znaczenia dla emisji do gleb rolniczych, gdyż sorpcja NaOH do cząstek stałych nie będzie miała miejsca w 

STP/WWTP. 

Ocena narażenia dla środowiska wodnego będzie zajmować się jedynie możliwymi zmianami pH w 

strumieniach wypływających z STP oraz wodach powierzchniowych związanymi z wyładowaniami OH
-
 na 

skalę lokalną. 

1.1.2.3.1 Uwalnianie do środowiska 

Produkcja NaOH może potencjalnie skutkować emisją wodną i lokalnie zwiększyć stężenie sodu i pH w 

środowisku wodnym. Kiedy pH nie jest zneutralizowane, wypłynięcie ścieków z zakładów produkujących 

NaOH może spowodować zwiększenie poziomu pH w wodach przyjmujących. Poziom pH ścieków jest 

zazwyczaj bardzo często sprawdzany i można go łatwo zneutralizować. 

Ponieważ ocena narażenia skupiła się na możliwych zmianach pH w lokalnym środowisku wodnym, przemysł 

zgromadził aktualne dane na temat wartości pH w ściekach i przyjmujących wodach powierzchniowych w 

pobliżu zakładów produkcyjnych na potrzeby EU RAR (2007), oparte na kwestionariuszu, który został 

wysłany za pomocą Euro Chlor do wielu producentów NaOH w UE, reprezentujących 97% zdolności 

produkcyjnych NaOH w powiększonej Europie (Euro Chlor, 2004b). Wyniki tego kwestionariusza (Euro 

Chlor, 2004c) dostarczyły danych na temat ścieków i wody przyjmującej dla 43 z 84 zakładów 

produkcyjnych. Zakładom została zapewniona anonimowość poprzez nadanie im numerów. 43 zakłady 

produkcyjne, które odpowiedziały na kwestionariusz pochodzą z 15 różnych, oddalonych od siebie państw 

UE. Respondenci obejmują 34 zakłady w starych państwach członkowskich UE, 6 zakładów w nowych 

państwach członkowskich UE, 2 w Norwegii i 1 w Szwajcarii (Euro Chlor, 2004c). Trzy główne procesy 

produkcji NaOH, tzn. proces membranowy, diafragmowy i rtęciowy, były dobrze reprezentowane pośród 

respondentów kwestionariusza. Zdolności produkcyjne respondentów reprezentowały bardzo szeroki zakres 

od kilkudziesięciu kiloton/rocznie aż do kilkuset kiloton/rocznie (Euro Chlor, 2004b). 

Kwestionariusz wykazał, że 11 zakładów nie posiada ścieków, które są uwalniane do środowiska. W tych 

konkretnych zakładach ścieki mogą być całkowicie przetwarzane ze względu na specyficzne warunki procesu 

panujące w tych zakładach. Wyniki pokazały również, że spośród 43 zakładów, 31 neutralizuje swoje ścieki 

przed uwolnieniem ich do wód przyjmujących. Łącznie 32 zakłady zgłosiły, że są prawnie zobowiązane do 

neutralizacji ścieków, a 6 zakładów, które nie posiada ścieków, nie odpowiedziało na to pytanie. Jednak 5 

zakładów zgłosiło, że nie ma takich prawnych wymagań, a 2 spośród tych 5 zakładów poinformowały, że 

faktycznie neutralizują ścieki. Jeden zakład (zakład 30) poinformował o prawnym obowiązku neutralizacji, ale 

nie dostosowuje on swojego poziomu pH, ponieważ zakres pH jego ścieków już mieści się w ramach 

wąskiego zakresu zbliżonego do neutralnego. 

Zgodnie z Euro Chlor (2004c), wiele zakładów zgłosiło wartości pH dla sub-strumieni ścieków zamiast 

końcowych ścieków, nawet jeśli są one ujęte jako "dane dotyczące ścieków". Zauważono to na podstawie 

tego, że wiele zakładów zgłosiło szerokie zakresy wartości pH, ale również wskazało, że końcowe ścieki 

zostały zneutralizowane przed uwolnieniem oraz na podstawie późniejszych kontroli z respondentami. Sub-

strumienie normalnie łączą się z innymi sub-strumieniami ścieków w zakładzie przed ich końcowym 

uwolnieniem do wód przyjmujących. Z tego powodu dwie pierwsze kolumny Tabeli 5 dotyczące ścieków są 

najważniejsze w odniesieniu do potencjalnego wpływu pH na wody przyjmujące. 
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Łącznie 36 zakładów produkcyjnych, włączając 2 zakłady (numer 17 i 30), które nie uwalniają swoich 

ścieków do środowiska, tzn. kanałów ściekowych lub wód przyjmujących, zgłosiło zmierzone wartości pH 

ścieków. Spośród tych 36 zakładów, 19 zakładów zgłosiło wartości pH w zakresie 6-9 (zakres od najniższego 

do najwyższego pH), 7 zakładów zgłosiło wartości pH w zakresie 5-10, a 10 zakładów zgłosiło wartości pH 

poza zakresem 5-10. Przede wszystkim, wszystkie zakłady oprócz jednego, które uwalniają ścieki do 

środowiska zgłosiły, że neutralizują ścieki przed ich uwolnieniem. Tylko jeden zakład (nr 15) zgłosił bardzo 

szeroki zakres pH ścieków wynoszący 3,0-11,6 i oświadczył, że nie neutralizuje ścieków przed ich 

uwolnieniem. Po skontaktowaniu się z tym zakładem jasnym stało się, że zgłoszone wartości pH dla tego 

zakładu reprezentowały pomiary w sub-strumieniu ścieków zaraz po opuszczeniu jednostki produkcyjnej. W 

zależności od warunków procesu może mieć on wymienione skrajne wartości, które utrzymują się jedynie 

przez 10-15 minut, ponieważ później sub-strumień ścieków miesza się z innymi sub-strumieniami ścieków w 

zakładzie i pH staje się prawie neutralne. Następnie ścieki końcowe (tzn. połączone sub-strumienie ścieków) 

dostają się do miejskiej oczyszczalni ścieków przed uwolnieniem ich do wód przyjmujących. Zakład ten nie 

jest prawnie zobowiązany do neutralizacji ścieków przed ich uwolnieniem (Euro Chlor, 2004c). Z uwagi na to, 

że wszystkie kolejne zakłady zgłosiły dużą różnicę pomiędzy najniższą i najwyższą wartością pH ścieków 

oraz poinformowały, że neutralizują swoje ścieki, można założyć, że w przypadku tych zakładów wartości pH 

odnoszą się również do sub-strumieni ścieków (które łączą się z innymi sub-strumieniami przed neutralizacją 

ścieków końcowych), a nie do ścieków końcowych, które są uwalniane do środowiska. Wyniki 

kwestionariusza, zgłoszone dla 43 spośród 84 zakładów produkcyjnych, pokazują, że pH uwalnianych 

ścieków jest kontrolowane i stosowane są ogólnie właściwe przepisy. 

Tabela 5 Dane dotyczące ścieków i wód przyjmujących dla producentów NaOH w EU (Euro Chlor, 

2004c) (Z EU RAR, 2007) 
 Dane dotyczące ścieków Dane dotyczące wód przyjmujących 

Lp. Ścieki 
uwalniane 

do 
środowiska 

Neutralizacja 
przed 

uwolnieniem 

Obowiązek 
neutralizacji 

Stały pomiar 
pH 

pH 
(średn

ie) 

Najniżs
ze pH 

Najwyższ
e pH 

Zasadowo
ść (meq/l) 

Średnia 
natężenia 
przepływu 

(m
3
/d) 

Zakres 
natężenia 
przepływu 

(m
3
/d) 

Rodzaj wody 
przyjmującej 

Stały pomiar 
pH 

Najniższ
e pH 

Najwyższ
e pH 

Zasadowość 
(meq/l) 

Średnia 
natężenia 
przepływu 

(m
3
/d) 

Zakres 
natężenia 
przepływu 

(m
3
/d) 

2 Tak Tak Tak Tak 11,8 3,8 13,9   78   Rzeka Tak 7 8,2       

3 Tak Tak Tak Tak 7,3 6,9 7,9 nie dot. 6 500 5 500-8 000 Rzeka Tak 7,6 8,4 nie dot. 1 000 000 260 000-5 
000 000 

15 Tak Nie Nie Tak 7,62 3,01 11,55 2,22 10 240 6 010-17 280 Rzeka Nie 7,1 7,96 nie dot. 25 532 064 4 855 630-? 

16 Tak Tak Tak Tak 7,3 7 7,9 1,87 30 606 18 000-41 096 Rzeka Nie 7,3 7,8 2,6 5 356 800 1 468 800-
12 700 800 

17 Nie Tak Tak Tak 7,25 7 7,5 nie dot. 26 300 nie dot. Rzeka Nie 7,7 7,7 nie dot. 10 972 800 nie dot. 

18 Tak Tak Tak Tak 7,9 3,9 13,2   1 800 1 000 Rzeka Nie       1 978 584 15 000 000 

20 Tak Tak Tak Tak 7,5 7 8,5 nie dot. 173 000 150 000-
200 000 

Rzeka Nie 6,5 8,2 nie dot. 8 208 000 483 840-
65 577 600 

21 Tak Tak Nie Tak 12 10 13 nie dot. 10 8-15 Rzeka Nie 7,0 7,8 3-4 172 800 000 60 480 000-
864 000 000 

22 Tak Tak Nie Tak 3 2 4 nie dot. 4 560 3 240-5 640 Morze             

25 Nie Nie Nie Nie             Ujście Nie           

26 Tak Tak Tak Tak 7-7,5 6 8,5 3,5 9 600 9 600-12 000 Rzeka Nie 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Tak Tak Tak Tak 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Rzeka Nie           

30 Nie Nie Tak Tak 7,9 7,5 8,2 nie dot. 5 842 maks.6 000 Rzeka Nie 6,9 8 nie dot. 3 456 000 nie dot. 

32 Tak Tak Tak Tak 7,2 7 7,8   48 000 45 000-55 000 Rzeka Nie 7,1 7,5   100 000 000 60 000 00-
150 000 000 

33 Tak Tak Tak Tak 7,8 6,5 8,5 1 004 17 461 12 692-21 928 Rzeka Nie 7,5 8,1 3 567 475 200 95 040-
1 080 000 

34 Tak Tak Tak Tak 6,7 5 10 nie dot. 3 600 2 400-6 000 Morze Nie 6,7 6,7 nie dot.     

35 Tak Tak Tak Tak 5 3 11 nie dot. 114 46-520 Morze Nie 7,8 7,8 nie dot.     

37 Tak Tak Tak Tak 7,7 6,7 8,5   600 300 Rzeka Nie 8 8   2 500 000 ?-5 200 000 

39 Tak Tak Tak Tak 12 4 13 nie dot. 300 150-400 Morze Tak 6,5 8,0 nie dot. 25 920 000 12 960 000-
34 560 000 

40 Tak Tak Tak Tak 7,4 6,6 8,2   25 000 20 000-30 000 Rzeka Nie           

41 Tak Tak Tak Tak 8 7 9 nie dot. 4 800 4 600-4 900 Morze Nie nie 
dot. 

nie 
dot. 

nie dot. nie dot. nie dot. 

46 Tak Tak Tak Tak 7,5 6,6 8,5 nie dot. 134 nie dot. Inne Tak 4,5 10 nie dot. 301   

49 Tak Tak Tak Tak 7,28 7,09 7,48 nie dot. 853 634-1 170 Ujście Nie 6,8 8 nie dot. 1 000 000   

                                   
51 Tak Tak Tak Tak 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Rzeka Tak 7,6 7,9 3 51 000 000 25 000 000-

70 000 000 

52 Tak Tak Tak Tak 8 4 10   9,4 0-55 Rzeka Tak 6,5 9   14 077 14 965-
20 612 

53 Nie                                 

54 Nie                                 

58 Tak Tak Tak Tak 11,5 11 12 3,10
-3
 4 000 3 500-4 500 Rzeka Tak 7,5 8,5   174 744 127 744-

221 744 

60 Tak Tak Tak Tak 7,9 7 8,4 1,3 14 097 11 000-17 000 Rzeka Nie 7,6
3 

8,19 4,05 1 309 589 140 832-
27 734 400 

61 Tak Tak Tak Tak 6-8 6 8 nie dot. 16 344 nie dot. Rzeka Tak 6,9 7,2 nie dot. 17 460 8 000-
36 000 

64 Nie     Tak                           

65 Nie     Tak                           

66 Nie     Tak                           

68 Tak Tak Tak Tak 7 6,9 7,3 nie dot. 374,00 245 000-
500 000 

Rzeka Tak 7,7 8,1 nie dot. 96 768 000 30 240 000-
259 200 000 

69 Tak Tak Tak Tak 7,5 5,5 8,5 92 3 500 5 000 Morze Nie nie 
dot. 

nie 
dot. 

75     

70 Nie     Tak 7,4/7,
8 

6,2/6,8 8,4/9,4   48 312/ 4 
032 

25 320/4 368 Rzeka Nie 7,5 8,1   3 456 000 ?-7 948 800 

71 Tak Tak Tak Tak 7,5 6 9   4 500 4 000-6 000 Morze Tak nie 
dot. 

nie 
dot. 

nie dot.     

72 Tak Tak Tak Tak 7,3 3 9,2 nie dot. 23 000 15-35 000 Rzeka Nie nie 
dot. 

nie 
dot. 

nie dot. 450 000 300 000-? 

79 Tak Tak Tak Tak 7 6 9   330 180-460 Inne Nie 7,2 7,4       

80 Nie Nie Nie                             

83 Nie Tak Tak Tak 7,8 6,4 9,4   2 112 1 183-7 966 Inne Tak 7,2 8,7       

84 Tak Tak Tak Tak 10 6,5 11 30 1 300 600-2 000 Inne Tak 6,9 7,7 5     

85 Tak Tak Tak Tak 6,6 5,4 9,7 nie dot. 1 900   Jezioro Nie 4,2 9,2 nie dot.     



JSC «КАUSТIК»  Wołgograd 

Data wydania: 01.09.2010  
Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2017  

Karta charakterystyki SN Wodorotlenek sodu 

ZAŁĄCZNIK 1 
wersja 1.7.  strona 8 z 35 

 

1.1.2.3.2 Stężenie narażenia w oczyszczalniach 

Ścieki z zakładów produkujących NaOH pochodzą z elektrolizy soli i tworzą nieorganiczny strumień ścieków. 

Z tego powodu nie można ich oczyszczać biologicznie. Dlatego też strumienie ścieków z zakładów 

produkujących NaOH nie będą normalnie oczyszczane w oczyszczalniach biologicznych. Jednak NaOH 

można używać z korzyścią dla kontroli pH kwaśnych strumieni ścieków, które są oczyszczane w 

biologicznych oczyszczalniach (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Stężenie narażenia w wodnym pelagicznym elemencie 

Jeśli zostaną wyemitowane do wód powierzchniowych, sorpcja do cząstek stałych i osad będą nieistotne. 

Dodanie NaOH do wody powierzchniowej może zwiększyć pH w zależności od pojemności buforowej wody. 

Im wyższa pojemność buforowa wody, tym mniejszy będzie wpływ na pH. Mówiąc ogólnie pojemność 

buforowa zapobiegająca zmianom w kwasowości lub zasadowości w wodach naturalnych jest regulowana 

poprzez równowagę pomiędzy dwutlenkiem węgla(CO2), jonem wodorowęglanowym (HCO3
-
), a jonem 

węglanowym (CO3
2-

): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10,33) 

Jeżeli pH wynosi < 6, niezjonizowany CO2 jest dominującą substancją i pierwsza reakcja równowagi jest 

najważniejsza dla pojemności buforowej. Przy wartościach pH 6-10 jon wodorowęglanowy (HCO3
-
) jest 

substancją dominującą, a przy wartościach pH > 10 jon węglanowy (CO3
2-

) jest substancją dominującą. W 

większości wód naturalnych wartości pH wynoszą od 6 do 10, w ten sposób stężenie wodorowęglanów i druga 

reakcja równowagi są najważniejsze dla pojemności buforowej (Rand, 1995; De Groot et al., 2002; OECD, 

2002). UNEP (1995) przedstawił stężenie wodorowęglanów dla łącznej liczby 77 rzek w Ameryce Północnej, 

Ameryce Południowej, Azji, Afryce, Europie i Oceanii. Stężenie 10 percentyla, średnie i 90 percentyla 

wynosiło odpowiednio 20, 106 i 195 mg/l (OECD, 2002). Aby podkreślić znaczenie stężenia 

wodorowęglanów dla pojemności buforowej w wodach naturalnych, Tabela streszcza stężenie NaOH 

potrzebne do zwiększenia pH od początkowego pH wynoszącego 8,25-8,35 do wartości 9,0, 10,0, 11,0 i 12,0 

przy różnych stężeniach wodorowęglanów. Dane z Tabeli opierają się na obliczeniach, ale zostały 

potwierdzone przez eksperymentalne miareczkowanie stężeń wodorowęglanu (HCO3
-
) wynoszących 

odpowiednio 20, 106 i 195 mg/l w oczyszczonej wodzie. Różnica pomiędzy obliczonym a zmierzonym 

stężeniem NaOH potrzebnym do uzyskania pewnej wartości pH zawsze wynosiła < 30% (De Groot et al., 

2002; OECD, 2002). Dane w Tabeli 6 dla wody destylowanej pochodzą z OECD (2002). 

Zasadowość, definiowana jako zdolność wody do neutralizacji kwasów (tzn. przyjmowania protonów), a w ten 

sposób ilość i jakość składników w wodzie, które skutkują przesunięciem pH na zasadową stronę neutralności, 

jest określana dla > 99% przez stężenia wodorowęglanu (HCO3
-
), węglanu (CO3

2-
) i jonu wodorotlenowego 

(OH
-
) (Rand, 1995), z wodorowęglanem będącym substancją dominującą przy wartościach pH w zakresie 6-

10 (zob. również powyżej). Jon wodorotlenowy ma znaczenie tylko w wodach zasadowych. W ten sposób 

dane w Tabeli 6 są przydatne do oszacowania zwiększenia pH w wodach naturalnych (większość z nich 

posiada wartość pH 7-8), jeśli dane na temat dodatków NaOH i stężeń wodorowęglanów są dostępne. 

Zasadowość jest określana na podstawie miareczkowania kwasu/zasady lub można ją obliczyć na podstawie 

stężenia wapnia w następujący sposób (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (zasadowość w eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca w eq/l) 

Tabela 6 Stężenie NaOH (mg/l) potrzebne do zwiększenia pH do wartości 9,0, 10,0, 11,0 i 12,0 (De Groot 

et al., 2002; OECD, 2002) 

Pojemność buforowa
1
 

 

Końcowe pH 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (woda destylowana) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (10 percentyl dla 77 rzek) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (wartość średnia dla 77 rzek) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (90 percentyl dla 77 rzek) 6,1 45 145 525 

1) Początkowe pH roztworu wodorowęglanu o stężeniu 20-195 mg/l wynosiło 8,25-8,35. 

W oparciu o zneutralizowane uwolnienia do środowiska oraz los w wodnym elemencie opisanym powyżej, nie 

ma żadnego wpływu środowiskowego na ptzyjmujące wody powierzchniowe. 
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1.1.2.3.4 Stężenie narażenia w osadach 
Dział osadowy nie został ujęty w tej OBC, ponieważ uważa się, że jest on nieistotny dla NaOH. Jeśli zostanie 

wyemitowana do elementu wodnego, sorpcja do cząstek osadu nie będzie miała znaczenia (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Stężenia narażenia w glebie i wodzie gruntowej 
Dział lądowy nie został ujęty w tej OBC, ponieważ uważa się, że jest on nieistotny dla NaOH. W odniesieniu 

do losu NaOH w glebie dostępne są następujące informacje. Jeśli zostanie wyemitowana do gleby, sorpcja do 

cząstek gleby nie będzie miała znaczenia. W zależności od pojemności buforowej gleby OH
-
 zostanie 

zneutralizowane w wodzie porowej gleby lub pH może się zwiększyć (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Dział atmosferyczny 
Dział atmosferyczny nie został ujęty w tej OBC (ocenie bezpieczeństwa chemicznego), ponieważ uważa się, 

że jest on nieistotny dla NaOH. W odniesieniu do losu NaOH w powietrzu dostępne są następujące informacje 

z EU RAR (2007). Jeśli NaOH zostanie wyemitowany do powietrza jako aerozol w wodzie, zostanie on 

szybko zneutralizowany wskutek reakcji z CO2 (lub innymi kwasami), w następujący sposób: 

NaOH + CO2  →  HCO3
-
 + Na

+
 

Następnie sole (np. (wodoro)węglan sodu) zostaną wypłukane z powietrza (US EPA, 1989; OECD, 2002). W 

ten sposób emisje atmosferyczne zneutralizowanego NaOH w dużej mierze przedostaną się do gleby i wody. 

W oparciu o 50% stężenie NaOH w kropelkach aerozolu, atmosferyczny okres połowicznego rozpadu NaOH 

został oszacowany na 13 sekund. W oparciu o obliczenia modelowe, ten wskaźnik rozpadu skutkuje tym, że 

jedynie 0,4% NaOH wyemitowanego do powietrza pozostaje w powietrzu na wysokości 200 metrów od 

punktu emisji (US EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Stężenia narażenia mające znaczenie dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne) 
Bioakumulacja w organizmach nie ma znaczenia dla NaOH. Z tego powodu nie ma potrzeby przeprowadzać 

oceny ryzyka dla zatrucia wtórnego (EU RAR, 2007). 
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1.2 Scenariusz narażenia 2: Produkcja NaOH w stanie stałym 
 

1.2.1 Scenariusz narażenia 

1.2.1.1 Skrócona nazwa scenariusza narażenia 

SU 3, 8: Produkcja substancji sypkich na szeroką skalę 

Zastosowanie PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9 w (zamkniętym) procesie ciągłym lub wsadowym bez 

prawdopodobieństwa narażenia lub w sytuacji, w której powstaje możliwość narażenia (otoczenie 

przemysłowe), włączając ładowanie, usuwanie, pobieranie próbek oraz konserwację. 

PC i AC nie mają zastosowania dla tego SN. 

1.2.1.2 Opis działań, procesów i warunków pracy uwzględnionych w scenariuszu narażenia 

Procesy i działania dla NaOH w stanie stałym obejmują procesy i działania dla NaOH w stanie ciekłym (zob. 

sekcja 1.1.1.2). NaOH w stanie stałym powstaje, kiedy roztopione NaOH, z którego odparowano wszystką 

wodę, ochładza się i zastyga. Płatek NaOH powstaje poprzez przepuszczenie roztopionego NaOH przez 

schłodzone walce płatkujące, aby uformować płatki o jednakowej grubości. Płatki można zmielić i przesiać do 

kilku krystalicznych produktów o kontrolowanej wielkości cząsteczek. Produkcja kropel NaOH obejmuje 

wlanie roztopionego płynu do wieży granulacyjnej w ściśle kontrolowanych warunkach pracy, co prowadzi do 

powstania kulistych kropel (OxyChem, 2000). 

Płatki można pakować do toreb (25 lub 50 kg). Mikroperły pakuje się do toreb, worków (500 lub 1 000 kg), 

ale przewozi się je również luzem (transport drogowy). Wałeczki przewozi się w metalowych baryłkach (np. 

400 kg). Jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą istnieć również inne formy opakowania. 

NaOH w stanie stałym (płatki, perełki lub wałeczki) jest produkowany w 23% zakładów produkcyjnych. 

Długość zmiany może wynosić 12 godziny/dziennie (40 godzin/tygodniowo). 

1.2.1.3 Środki zarządzania ryzykiem 

1.2.1.3.1 Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami 

Odpowiednie środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami zostały opisane w sekcji 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem 

Odpowiednie środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem zostały opisane w sekcji 1.1.1.4.2. 

1.2.1.4 Środki związane z odpadami 

Nie istnieją odpady NaOH w postaci stałej. Odpady płynnego NaOH powinny być ponownie używane lub 

przesyłane do ścieków przemysłowych i w razie potrzeby neutralizowane (zob. środki zarządzania ryzykiem 

związane ze środowiskiem). 

1.2.2 Ocena narażenia 

1.2.2.1 Narażenie pracowników 
NaOH jest substancją korozyjną. W przypadku obchodzenia się z substancjami korozyjnymi i preparatami, 

bezpośrednie kontakty skórne występują sporadycznie i zakłada się, że regularne, codzienne narażenie można 

pominąć. Z tego powodu zgodnie z EU RAR dla NaOH (2007), narażenie skórne na czysty NaOH nie będzie 

oceniane. Regularnego narażenia skórnego nie można pomijać w przypadku tych substancji i preparatów. 

Uważa się, że NaOH nie jest systematycznie dostępne w ciele w normalnych warunkach obchodzenia się z 

nim i używania go i z tego powodu nie przewiduje się występowania ogólnoustrojowych skutków NaOH 

związanych z kontaktem ze skórą lub drogami oddechowymi. 

Omówienie oszacowanych i zmierzonych stężeń narażenia dla dróg oddechowych znajduje się w Tabeli 7. 

Tabela 7 Stężenia narażenia dla pracowników 

Drogi 

narażenia 

Szacunkowe 

stężenia narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

Wartość jednostka Wartość jednostka 

Narażenie 

dróg 

oddechowych 

  SA: 0,84 mg/m³ Z EU RAR (2007): 
Zakres: 0,1 – 1,8 mg/m³ 
Ładowanie do baryłek/w worki płynu, 

wałeczków, granulek 
Pomiar PAS, N=10, 2003 

   SA: 0,09 mg/m³ Z EU RAR (2007): 
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Drogi 

narażenia 

Szacunkowe 

stężenia narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

Wartość jednostka Wartość jednostka 

Zakres: 0,01 – 0,27 mg/m³ 
Ładowanie do baryłek/w worki płynu, 

wałeczków, perełek 
Pomiar PAS, N=12, 2003 

   SA: 0,05 mg/m³ Z EU RAR (2007): 
Zakres: 0,01 – 0,1 mg/m³ Ładowanie do baryłek 

płynu, wałeczków, perełek  

Pomiar STAT, N=20, 2003 

   SA: 0,11 

90P: 0,269 
mg/m

3 Dane z nowego przemysłu: 
Pas grudkujący: Zakres: 0,03 – 0,51 mg/m

3 
Wypełnianie: Zakres: 0,11 – 0,38 mg/m

3  

PAS, więcej szczegółów w tekście 

 2,5 mg/m
3   Maksymalne symulacje EASE i ECETOC TRA. 

PAS osobista próbka powietrza 

STAT stacjonarna próbka powietrza 

N ilość pomiarów 

SA średnia arytmetyczna 

90P 90 percentyl 

 

Zmierzone dane 

W EU RAR (2007) pomiary narażenia atmosferycznego są dostępne dla 6 zakładów produkcyjnych z 

4 różnych państw (Czechy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania). We wszystkich przypadkach stężenia były 

niższe niż 2 mg/m
3
 (zob. Tabela 14). Większość zakładów produkujących NaOH odpowiedziało, że OEL 

wynosi 2 mg/m
3
 w ich kraju. Jednym z działań, przy którym występuje możliwość narażenia jest prowadzenie 

badań. Zakłada się, że pakowanie do baryłek/ worków odbywało się z NaOH w stanie stałym. Dane z zakładu 

produkcyjnego w Hiszpanii oparte są na pomiarach zawartości sodu, które były wykonane zgodnie z normą 

Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracowników (NTP-63 z 1983). Dla tego zakładu 

produkcyjnego badanie trwało 6-8 godzin. Pozostałe zakłady zgłosiły, że pomiary opierały się na 

standardowej metodzie polskiej, metodzie kolorymetrycznej lub absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

Nieznany jest czas trwania badania dla tych zakładów. W jednym zakładzie zaobserwowano znacznie wyższe 

narażenia. 

Zebrano nowy zestaw danych z systemów otwartych z miejscową wentylacją wywiewną. Badanie 

przeprowadzono przy użyciu pompy powietrznej ze strumieniem przechodzącym przez filtr. NaOH 

rozpuszcza się w wodzie i przy nadmiarze HCl. Pozostały HCl jest miareczkowany przy pomocy KOH. 

Czerwień metylowa służy jako wskaźnik. Ta metoda analityczna jest zgodna z NIOSH 7401. Czas narażenia 

wynosił 340 lub 505 minut. Odnosi się to do odpowiednio 8- i 12-godzinnej zmiany. Podczas pozostałego 

czasu zmiany narażenie nie miało miejsca. Pomiarów dokonano podczas jednej zmiany. Liczba pracowników 

w trakcie zmiany wynosi 3, a ilość substancji: 7 ton na zmianę. Wielkość opakowania wynosi 25-1000 kg. 

Proces był systemem otwartym i miał zainstalowaną miejscową wentylację (20 m
3
/godzinę). Nie używano 

żadnych środków ochrony dróg oddechowych. Wskazówki ECHA dotyczące wymagań związanych z 

informacjami R.14 proponują przyjęcie 75 percentyla dla dużych baz danych i 90 percentyla dla mniejszych 

baz danych. Z tego powodu 90 percentyl dla 0,269 mg/m
3
 został wybrany jako uzasadnione najgorsze 

oszacowanie. Należy również zauważyć, że wśród pracowników nie zaobserwowano żadnego wpływu na 

drogi oddechowe. 

Przedstawione dane 

Biorąc po uwagę rozmieszczenie wielkości cząsteczek substancji (ponad 90% z nich większa niż μm10) 

założenia inne niż założenia domyślne "produkcja i przetwarzanie proszków" zostały zastosowane w EU 

RAR (2007), aby oszacować narażenie dróg oddechowych na pył przy pomocy EASE 2.0. Typowe 

narażenie szacuje się na 0-1 mg/m
3
, zakładając niską technikę odpylania w obecności MWW. Szacuje się, 

że uzasadnione najgorsze narażenie wynosi 0-5 mg/m
3
, zakładając brak MWW. Częstotliwość narażenia dla 

ładowania do baryłek szacowana jest na maksymalnie 200 dni rocznie, a jej czas trwania na maksymalnie 

4 godziny/dziennie, zaś liczba zaangażowanych pracowników szacowana jest na maksymalnie 50 (ocena 
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ekspertów). Zakładając 4 godziny obchodzenia się z substancją oraz brak narażenia w pozostałej części dnia 

pracy, typowe narażenie 8-godzinnej TWA szacuje się na 0-0,5 mg/m
3 

, a uzasadnione najgorsze narażenie 

8-godzinnej TWA szacuje się na 0-2,5 mg/m
3
. 

Biorąc pod uwagę niskie zapylenie, brak MWW i środków ochrony dróg oddechowych, ECETOC TRA 

przewiduje narażenie dróg oddechowych wynoszące 0,01 mg/m
3
 dla PROC 1 and PROC 2, 0,1 mg/m

3
 dla 

PROC 3 i PROC 9, 0,5 mg/m
3
 dla PROC 4 i PROC 8a. Na podstawie EU RAR (2007) poprzez założenie 

4 godzin obchodzenia się z substancją oraz brak narażenia w pozostałej części dnia pracy, typowe narażenie 

8-godzinnej TWA szacuje się na 0-0,5 mg/m
3 
, a uzasadnione najgorsze narażenie 8-godzinnej TWA szacuje 

się na 0-2,5 mg/m
3
. 

Streszczenie wartości narażenia 

Streszczenie stężeń narażenia dla pracowników wraz z charakterystyką ryzyka znajduje się w Tabeli 8. 

Tabela 8 Streszczenie stężenia narażenia dla pracowników 

Drogi narażenia Stężenia Uzasadnienie 

Narażenie skórne (w 

mg/cm
2
) 

Bez znaczenia Z EU RAR (2007): Produkty NaOH o stężeniu > 2% są korozyjne, 

dlatego skuteczne środki kontroli są wskazane, aby zapobiec narażeniu 

skórnemu. Ponadto, podczas obchodzenia się z substancjami 

korozyjnymi należy stale używać odzieży ochronnej i rękawic. Zakłady 

produkcyjne zgłaszają, że podczas obchodzenia się z czystym NaOH 

używane są rękawice ochronne, kombinezony i buty. Z tego powodu 

regularne, codzienne narażenie na produkt komercyjny uważa się za 

nieistotne. Roztwory NaOH zawierające < 2% nie są możliwe w 

przypadku NaOH w stanie stałym. 

Narażenie dróg 

oddechowych (w 

mg/cm
3
) 

0,269 Najwyższe narażenia odnotowywane są w miejscu pakowania do 

baryłek/worków i dlatego te wartości zostały ujęte w 

charakterystyce ryzyka. 

 

1.2.2.2 Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (ustne) 

Pośrednie narażenie ludzi, na przykład poprzez spożywanie wody pitnej, nie ma znaczenia dla NaOH. 

Jakiekolwiek potencjalne narażenie na NaOH spowodowane wypuszczeniem do środowiska będzie miało 

znaczenie tylko na skalę lokalną. Wszelkie skutki pH spowodowane lokalnym wypuszczeniem do środowiska 

zostaną zneutralizowane w wodzie przyjmującej w skali regionalnej. Z tego powodu pośrednie narażenie ludzi 

poprzez środowisko (ustne) nie ma znaczenia w przypadku NaOH (EU RAR, 2007). 

1.2.2.3 Narażenie środowiskowe 

Po uwolnieniu do wody wodorotlenek sodu szybko się w niej rozpuści i ulegnie dysocjacji. Ocena narażenia 

środowiskowego dla wodorotlenku sodu w stanie stałym jest w rezultacie taka sama jak dla ciekłego 

wodorotlenku sodu. Zob. sekcja 1.1.2.3. 
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1.3 Scenariusz narażenia 3: Przemysłowe i profesjonalne zastosowanie NaOH 
 

W celu zebrania wymaganych informacji związanych z narażeniem zawodowym podczas używania NaOH na 

potrzeby EU RAR (2007), Euro Chlor opracował kwestionariusz przy współpracy z Portugalią, państwem 

członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy. We wrześniu 2004 roku kwestionariusze zostały przesłane 

drogą mailową do: 

• Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI). Konfederacja rozesłała kwestionariusze 

wśród swoich członków (firm produkujących papier przy użyciu NaOH). 

• Pięciu różnych osób kontaktowych z firm członkowskich Euro Chlor (producentów NaOH). Następnie 

każdy producent NaOH przesłał kwestionariusz 20 konsumentom (w większości wypadków użytkownikom 

końcowym NaOH). 

Odpowiedzi zostały przeanalizowane, a ich wyniki przedstawione przez Euro Chlor (2005). 

Otrzymano łącznie 58 odpowiedzi pochodzących z 10 różnych państw członkowskich UE. Większość z nich 

(59%) pochodziła z przemysłu celulozowego i papierniczego i z tego powodu dane dla tego sektora można 

uznać za wysoce reprezentatywne w odniesieniu do sytuacji w Europie. W przypadku przemysłu 

celulozowego i papierniczego jeden kwestionariusz pochodził z Niemiec (Federacja Krajowa), który 

reprezentuje powszechną praktykę stosowaną w tym kraju. 

Odpowiedzi od konsumentów innych gałęzi przemysłu było mniej, ale w dalszym ciągu obejmowały one szeroki 

wachlarz zastosowań NaOH. Otrzymano łącznie 17 kwestionariuszy (29%) od przemysłu chemicznego (np. 

produkcja środków ochrony roślin, pigmentów organicznych, żywic epoksydowych). Pozostałe 7 kwestionariuszy 

otrzymano od przemysłu stalowego, przemysłu tekstylnego, przemysłu kauczukowego, przemysłu spożywczego, 

przemysłu metalurgicznego, przemysłu aluminium i sprzedaży aluminium. Pokazuje to, że odpowiedzi udzieliło 

23 użytkowników końcowych NaOH, a jeden dystrybutor wypełnił kwestionariusz. W większości przypadków 

NaOH był używany jako reagent podczas wytwarzania/produkcji środków chemicznych. W kilku innych 

przypadkach używano go do neutralizacji (przemysł stalowy, przemysł kauczukowy), oczyszczania i uzdatniania 

wody (przemysł spożywczy lub do wydobywania (przemysł aluminium). 

1.3.1 Scenariusz narażenia 

1.3.1.1 Skrócona nazwa scenariusza narażenia 
Wodorotlenku sodu można używać zgodnie z następującymi kategoriami procesu (PROC): 

PROC1 Używanie w procesie zamkniętym, nie występuje prawdopodobieństwo narażenia 

PROC2 Używanie w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem 

PROC3 Używanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub tworzenie) 

PROC4 Używanie w procesie wsadowym lub innym (synteza), w którym wzrasta możliwość narażenia 

PROC5 Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt) 

PROC8a/b Przenoszenie substancji chemicznych z/do naczyń/ogromnych pojemników w zakładach 

(nie)dedykowanych 

PROC9 Przenoszenie substancji chemicznych do małych pojemników (dedykowana linia do 

napełniania). 

PROC10 Zastosowanie walków lub szczotkowanie 

PROC11 Opryskiwanie nieprzemysłowe 

PROC13 Oczyszczanie artykułów poprzez zanurzanie i nalewanie 

PROC15 Używanie reagentów laboratoryjnych w małych laboratoriach 

Zakłada się, że kategorie procesu wspomniane powyżej są najważniejsze, ale inne kategorie procesu również 

są możliwe (PROC 1 – 27). 

Wodorotlenku sodu można używać w wielu różnych kategoriach produktu chemicznego (PC). Na przykład, 

można go używać jako adsorbentu (PC2), produktu do czyszczenia powierzchni metalowych (PC14), produktu 

do czyszczenia powierzchni niemetalowych (PC15), produktu pośredniego (PC19), regulatora pH (PC20), 

chemicznego środka laboratoryjnego (PC21), produktu czyszczącego (PC35), zmiękczacza wody (PC36), 

środka chemicznego do oczyszczania wody (PC37) lub środka ekstrakcyjnego. Jednak może być on 

potencjalnie używany w innych kategoriach produktu chemicznego (PC 0 – 40).  

Ze względu na ogromną liczbę zastosowań wodorotlenku sodu oraz powszechność jego stosowania, 

potencjalnie może być on użyty we wszystkich sektorach stosowania (SU) opisanych przez system 

deskryptorów dla zastosowań (SU 1-24). NaOH używa się na wiele sposobów w różnych gałęziach przemysłu. 

Sektorem przemysłu o największym wykorzystaniu NaOH jest produkcja innych substancji chemicznych, 
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zarówno organicznych (30%) jak i nieorganicznych (13%). Pozostałe zastosowania występują w sektorach 

przemysłu celulozowego i papierniczego (12%), przemysłu metalurgicznego i aluminiowego (7%), przemysłu 

spożywczego (3%), oczyszczania wody (3%) i przemysłu tekstylnego (3%). Reszta używana jest do produkcji 

mydeł, olejów mineralnych, wybielaczy, nawozów fosforanowych, celulozy, kauczuku i innych (Euro Chlor, 

2009). Sektor stosowania 21 (SU21) został rozważony w scenariuszu narażenia 4. 

Chociaż wodorotlenek sodu może być używany podczas procesu produkcji artykułów, uważa się, że nie 

występuje on w artykule. Kategorie artykułu (AC) wydają się nie mieć zastosowania w odniesieniu do 

wodorotlenku sodu. 

Aby ocenić narażenie środowiskowe substancji, dla REACH opracowane zostały kategorie uwalniania do 

środowiska (ERC). Dla wodorotlenku sodu zastosowanie mogą mieć następujące kategorie uwalniania do 

środowiska: 

ERC1 Produkcja substancji 

ERC2 Tworzenie preparatów 

ERC4 Przemysłowe zastosowanie substancji pomagających w przetwarzaniu w procesach i produktach, 

które nie stają się częścią artykułów 

ERC6A Przemysłowe zastosowanie skutkujące wytworzeniem innej substancji (użycie produktów pośrednich). 

ERC6B Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomagających w przetwarzaniu 

ERC7 Przemysłowe zastosowanie substancji w systemach zamkniętych 

ERC8A Mocno dyspersyjne zastosowanie substancji pomagających w przetwarzaniu w pomieszczeniach w 

systemach otwartych 

ERC8B Mocno dyspersyjne zastosowanie substancji reaktywnych w pomieszczeniach w systemach otwartych 

ERC8D Mocno dyspersyjne zastosowanie substancji pomagających w przetwarzaniu na zewnątrz w 

systemach otwartych 

ERC9A Mocno dyspersyjne zastosowanie substancji w pomieszczeniach w systemach zamkniętych 

Zakłada się, że kategorie uwalniania do środowiska wspomniane powyżej są najważniejsze, ale inne 

przemysłowe kategorie uwalniania do środowiska również są możliwe (ERC 1 – 12). Mocno dyspersyjne 

zastosowania zostały przedstawione w scenariuszu narażenia 4. 

1.3.1.2 Opis działań, procesów i warunków pracy uwzględnionych w scenariuszu narażenia 

Typowe zastosowanie stałego NaOH obejmuje: rozpuszczanie w wodzie, rozpuszczanie w metanolu (przemysł 

biodiesla) oraz używanie stałego NaOH jako środka do udrażniania odpływów kanalizacyjnych. Typowe 

zastosowania ciekłego NaOH zostały podane poniżej. 

1.3.1.2.1 Produkcja środków chemicznych 

NaOH używany jest do produkcji organicznych i nieorganicznych środków chemicznych, z których następnie 

wytwarza się wiele różnych produktów końcowych (Euro Chlor, 2009). W zakładach produkujących organiczne i 

nieorganiczne środki chemiczne NaOH stosowany jest jako stabilizator pH lub jako reagent do syntezy innych 

substancji chemicznych. We wszystkich przypadkach NaoH należy dodać do naczynia, w którym przeprowadzana 

jest reakcja, a NaOH reaguje w całości. W niektórych zakładach NaOH jest ponownie przetwarzane do procesu. 

1.3.1.2.1 Tworzenie środków chemicznych 

Narażenie zawodowe może wystąpić podczas produkcji preparatów. Zwiększonego narażenia można 

spodziewać się szczególnie podczas ładowania lub mieszania. Zwiększone narażenia mogą wystąpić podczas 

procesu produkcji środków czyszczących, podczas ładowania stężonego NaOH, które normalnie obejmuje 

pompowanie lub wlewanie płynu z beczki lub baryłki do naczynia. Narażenie dróg oddechowych podczas 

ładowania może wystąpić ze względu na opary lub aerozole powstałe podczas otwierania beczki lub baryłki 

lub podczas dodawania produktu do procesu. NaOH rozpuści się po załadowaniu do zbiornika. 

1.3.1.2.3 Produkcja i bielenie masy papierniczej 

Główne zastosowania NaOH w przemyśle celulozowym i papierniczym obejmują regulację pH, przerabianie 

na masę papierniczą, reagent wybielający, środek czyszczący, oczyszczanie wody do produkcji pary i 

demineralizacja (Euro Chlor, 2005). Zakłady papiernicze i celulozowe produkują kwaśne ścieki, a NaOH 

używany jest w oczyszczaniu wody do neutralizacji, na przykład mocno kwaśnego kondensatu z odparowania 

użytej cieczy. Żaden nadmiar NaOH nie jest uwalniany do oczyszczalni i/lub wody przyjmującej (Euro Chlor, 

2005). Inne przykłady przetwarzania masy papierniczej i papieru przy zastosowaniu NaOH obejmują: 

• Przerabianie na masę celulozową siarczanową (metoda siarczanowa), które jest pełnych chemicznym 

przerabianiem na masę celulozową z NaOH i Na2S, pH powyżej 12, 800 kPa (120 psi). Nowoczesne 

przerabianie na masę celulozową siarczanową zazwyczaj przeprowadza się w warniku ciągłym ze stali 
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nierdzewnej i uważa się, że wtedy narażenie na NaOH jest zminimalizowane. Temperaturę warnika podnosi 

się powoli do około 170°C i utrzymuje się ją na tym poziomie przez około 3-4 godziny. Masa celulozowa jest 

przesiewana, aby usunąć surowe drewno, myta w celu usunięcia zużytą mieszaninę do gotowania i wysyłana 

do punktu wybielania lub do maszyny wytwarzającej masę celulozową. Pod koniec procesu wodorotlenek 

sodu jest reformowany w punkcie rekaustyfikacji (EOHS, 2001). 

• Tak zwana rozwinięta delignifikacja, która jest techniką usuwania większości ligniny przed wybielaniem. 

NaOH i ciepło działają tak, aby przełamać wiązania złożone w ligninie, aby sprawić, żeby były rozpuszczalne 

w wodzie lub lotne. NaOH i ciepło niszczą również wiązania w celulozie zmniejszając siłę i wydajność. W 

tym celu miazga drzewna i substancje chemiczne (NaOH, Na2S) są razem gotowane w zbiorniku 

ciśnieniowym (warniku), który może działać partiami lub ciągle. W przypadku napełniania partiami warnik 

napełnia się poprzez otwór u góry. Może to spowodować narażenia na użyte środki chemiczne. 

• Proces wybielania jest tak zwaną ekstrakcją alkaliczną, w której kwasy organiczne i alkohole reagują z 

NaOH, tworząc organiczne związki sodu i wodę. Te substancje organiczne rozpuszczają się w wodzie. Tutaj 

NaOH jest używany do stworzenia wysokiego pH, aby zoptymalizować proces wybielania. NaOH nie jest 

środkiem wybielającym. Celem wybielania jest usunięcie ligniny bez niszczenia celulozy. 

• Ponowne przetwarzanie zużytego papieru: dodanie wody, NaOH i ciepła ponownie zamienia na miazgę 

przetwarzany materiał. Następnie miazgi używa się do wytworzenia gotowego produktu papierniczego w 

maszynie papierniczej w taki sam sposób jak w maszynie papierniczej do produkcji oryginalnego papieru. 

1.3.1.2.4 Produkcja aluminium i innych metali 

NaOH używa się do oczyszczania boksytu, z którego ekstrahuje się tlenek glinu, podstawę aluminium. 

Aluminium wytwarza się z boksytu przy zastosowaniu procesu Bayera. Tlenek glinu, pomieszany z parą i 

(mocnym) roztworem NaOH, tworzy w boksycie zagęszczony roztwór aluminianu sodowego pozostawiając 

nierozpuszczone zanieczyszczenia. Warunki do ekstrakcji monowodzianu tlenku glinu obejmują temperaturę 

około 250
°
C oraz ciśnienie około 3 500 kPa (Queensland Alumina Limited, 2004)). Pod koniec procesu NaOH 

wraca do początkowej części procesu i jest ponownie wykorzystywany. Uważa się, że relatywnie wysokie 

narażenie dróg oddechowych na NaOH może mieć miejsce podczas mieszania boksytu z NaOH i parą wodną 

w związku z wysokimi temperaturami oraz wysokim stężeniem NaOH. Na etapie powierzchniowego 

oczyszczania gotowych produktów aluminiowych NaOH używany jest do wytrawiania (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Przemysł spożywczy 

NaOH ma wiele zastosowań w przemyśle spożywczym. W sektorze produkcji żywności NaOH jest regularnie 

używany do (Euro Chlor, 2005): 

• mycia i czyszczenia butelek, procesów i sprzętu; 

• chemicznego obierania/łuskania warzyw i owoców 

• modyfikacji skrobi; 

• przygotowywania karboksymetylocelulozy; 

• przygotowywania soli takich jak cytrynian sodu i acetan sodu. 

1.3.1.2.6 Oczyszczanie wody 

NaOH jest powszechnie używany do oczyszczania wody. W zakładach oczyszczania ścieków NaOH pozwala 

na neutralizację ścieków i zmniejszenie twardości wody. W przemyśle NaOH pozwala na regenerację jonitu. 

Obecnie NaOH używany jest w oczyszczaniu wody w celu: 

• kontroli twardości wody; 

• regulacji pH wody; 

• neutralizacji ścieków przed uwolnieniem wody; 

• regeneracji jonitu; 

• usunięcia jonów metali ciężkich poprzez ich wytrącanie. 

NaOH jest również używany do czyszczenia pieców do spalania lub kremacji. Wśród stosowanych technologii, 

czyszczenie gazów w płuczce wieżowej przy użyciu roztworów zasadowych jest procesem oferowanym przez 

wiele firm inżynierskich. Używane stężenia roztworów NaOH różnią się od siebie w zależności od zastosowania, 

poziomu wykonania jaki ma zostać osiągnięty, sytuacji finansowej, itp. Poziom wykonania szorowania w tej 

technologii pozwala na ograniczenia w składnikach kwaśnych (HCl, SO2, itp.) i w metalach ciężkich (Hg, Cd, 

itp.), aby w ten sposób spełnić międzynarodowe i krajowe standardy (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Produkcja tekstyliów 

Oprócz materiałów naturalnych, takich jak wełna, bawełna lub len, przemysł tekstylny używa wielu włókien 

syntetycznych. Tekstylia celulozowe, uzyskiwane dzięki metodzie wiskozowej (rayon, rayon wyczeskowy), 
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mają znaczący udział na rynku. Obecnie (2004 rok) roczna światowa produkcja tekstyliów celulozowych 

znacznie przekracza 3 miliony ton. Ich produkcja pochlania znaczne ilości NaOH - do produkcji jednej tony 

włókien celulozowych potrzeba 600 kg NaOH. Rola NaOH w produkcji celulozy jest nieznana. NaOH jest 

używany również jako ogólna substancja pomagająca w przetwarzaniu, na przykład w neutralizacji. 

W metodzie wiskozowej celuloza uzyskana z miazgi drzewnej jest zanurzana w roztworze wodorotlenku sodu 

(20-25%), a nadmiar cieczy jest wyciskany poprzez kompresję, tworząc celulozę zasadową. Zanieczyszczenia 

usuwa się i po podarciu na strzępy podobne do białych okruchów, które przez kilka dni dojrzewają w 

kontrolowanej temperaturze, strzępy celulozy zasadowej trafiają do innej cysterny, w której oczyszczane są 

przy pomocy disiarczku węgla, tworząc ksantogenian celulozy. Rozpuszczają się one w rozcieńczonym 

wodorotlenku sodu, tworząc kleistą pomarańczową ciecz zwaną wiskozą. Kwasy i zasady stosowane w tym 

procesie są dosyć rozcieńczone, ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo, ze podczas przygotowywania 

właściwych stężeń roztworu substancja może dostać się do oczu. Okruchy zasadowe wytwarzane podczas 

cięcia na strzępy mogą podrażnić ręce i oczy pracowników. Większość wodorotlenku sodu stosowanego w 

przemyśle tekstylnym jest używana do merceryzowania, wybielania, prania wełny i czyszczenia bawełny. 

1.3.1.2.8 Pozostałe zastosowania przemysłowe 

NaOH jest również stosowany w wielu innych sektorach przemysłu, takich jak produkcja surfaktantów, 

mydeł, olejów mineralnych, wybielaczy, nawozów fosforanowych, celulozy i kauczuku (Euro Chlor, 2009). W 

większości tych zastosowań NaOH służy również jako substancja ułatwiająca proces, taki jak neutralizacja. 

1.3.1.2.9 Profesjonalne zastosowanie końcowe wytworzonych produktów 

NaOH jest używany w fazie produkcyjnej wielu środków czyszczących, chociaż w większości przypadków 

jego zawartość w produkcie końcowym jest ograniczona. Użyty NaOH będzie wchodził w reakcję z innymi 

składnikami w reakcjach kwasów z zasadami, dzięki czemu w produkcie końcowym nie będzie występował 

wolny NaOH. Kategoryzacja produktów dla profesjonalnych środków czyszczących z wolnym NaOH 

pozostałym po wytworzeniu znajduje się w tabeli poniżej. 

Typ produktu zawartość 

"wolnego NaOH" 

zakres pH Uwagi dotyczące 

RMM/OC 

Środki do usuwania lakieru z podłóg <10% >13  

Środki do czyszczenia piekarników 5-20% >13  

Środki do odtłuszczania podłóg <5% >12,5  

Środki do udrażniania rur <30% >13  

Środki do mycia naczyń 5-30% >13 (produkt zagęszczony) 

Mocne środki do czyszczenia pomieszczeń <5% >12,5  

Profesjonalne środki do czyszczenia piekarników 

Środki do czyszczenia piekarników mają silne właściwości odtłuszczające i nadają się do usuwania brudu, 

który przykleił się do piekarnika, grilla, itp. Środki te zawierają mocne składniki zasadowe. Silne zasady są 

potrzebne do usuwania przypaleń. Mają one postać rozpryskiwaczy i aerozoli. Podczas używania aerozolu na 

czyszczonej powierzchni tworzy się piana. Po zastosowaniu aerozolu należy zamknąć drzwiczki piekarnika i 

zostawić pianę na 30 minut. Piekarnik wyciera się do czysta przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki, które 

następnie należy przepłukać. Maksymalna zawartość wodorotlenku sodu w aerozolu wynosi 10%. Produkt ma 

postać żelu, który tworzy duże krople podczas spryskiwania (100 % > 10 μm) lub płynu, który jest nakładany 

jako piana za pomocą specjalnego aplikatora, co sprawia, że zużycie aerozolu jest mniejsze. 

Częstotliwość stosowania wynosi raz dziennie, a czas jej trwania to 10 minut. Spryskiwanie zimnego 

piekarnika z potencjalnym narażeniem dłoni i ramion. Przy użyciu ręcznego, gotowego do użycia aplikatora 

aerozolu lub rozpryskiwacza piany w ciągu jednej sekundy można nanieść 1 g produktu. 

Profesjonalne środki do usuwania lakieru z podłóg 

Środki te w przemyśle i różnych instytucjach nie są używane starannie. Produkty mocno zasadowe są 

aplikowane 15-20%, a na 10 m
2
 1-2 l roztworu środka myjącego jest nanoszone na podłogę przy użyciu 

maszyny o jednej tarczy. Zazwyczaj wystarczy 10-15 minut pomiędzy nałożeniem środka a szorowaniem 

podłogi. Następnie mieszanina do usuwania lakieru/polerowania jest usuwana za pomocą odkurzacza. 

Środki do udrażniania rur 

Środki do udrażniania rur przetykają zatkane rury lub rury o powolnym spływie poprzez rozpuszczenie i 

poluzowanie tłuszczu i odpadków organicznych. Istnieją różne rodzaje środków do udrażniania rur - produkty 

zawierające wodorotlenek sodu lub kwas siarkowy. Płynne środki do udrażniania rur zawierają maksymalnie 
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30% NaOH. Zastosowanie płynnych środków do udrażniana rur jest porównywalne z aplikacją płynnych 

środków czyszczących. Środek do udrażniana rur należy dozować powoli. Granulki, które również mogą być 

używane do przetykania rur, mają zawartości aż do 100%. Środek do udrażniana rur należy dozować powoli. 

Należy odczekać co najmniej 15 minut aż środek usunie niedrożność. 

Profesjonalne środki do prostowania włosów 

Kilka produktów do prostowania włosów używanych przez profesjonalnych fryzjerów zawiera pewną ilość NaOH. 

Produkty do prostowania włosów o zawartości NaOH powyżej 2% nakłada się na włosy za pomocą szczotki i po 

pewnym czasie zmywa się go wodą. Na potrzeby oszacowania narażenia pracowników nie uwzględnia się 

narażenia dróg oddechowych ze względu na niewielką lotność oraz brak tworzenia się aerozoli. Narażenie skórne 

ma znaczenie tylko jeśli stężenie NaOH jest mniejsze niż 2%, co najprawdopodobniej ma miejsce podczas 

spłukiwania produktu z włosów. Przy stężeniu większym niż 2% produkt jest korozyjny, co oznacza, że środki 

kontrolne mają zapobiec narażeniu skórnemu. Z tego powodu uważa się, że narażenie może wystąpić przede 

wszystkim wtedy, kiedy fryzjer zdecydował, że ostatnie płukanie nastąpi zaraz po pierwszym płukaniu. 

1.3.1.3 Środki zarządzania ryzykiem 

1.3.1.3.1 Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami przemysłowymi 

Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami przemysłowymi zostały przedstawione w Tabeli 9. Ta 

tabela ma zastosowanie do produktów zawierających NaOH w postaci stałej jak i ciekłej o stężeniu > 2%. Ze 

względu na korozyjność wodorotlenku sodu środki zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ludzkiego zdrowia 

powinny koncentrować się na zapobieganiu bezpośredniego kontaktu z substancją. Z tego powodu 

zautomatyzowane i zamknięte systemy powinny być stosowane do profesjonalnych zastosowań wodorotlenku 

sodu. Ochrona dróg oddechowych jest wymagana, w sytuacji kiedy mogą tworzyć się aerozole wodorotlenku 

sodu. Ze względu na właściwości korozyjne wymagana jest odpowiednia ochrona oczu i skóry. 

Tabela 9 Środki zarządzania ryzykiem związane z pracownikami 

Rodzaj informacji Pole danych Wyjaśnienie 

Obudowa bezpieczeństwa 

plus wymagana dobra 

praktyka zawodowa 

Dobra praktyka: zastępowanie, tam 

gdzie ma to zastosowanie, procesów 

ręcznych procesami 

zautomatyzowanymi i/lub zamkniętymi. 

Pozwoliłoby to na uniknięcie 

drażniących oparów, mgiełek oraz 

późniejszych potencjalnych rozprysków 

(EU RRS, 2008): 

• Używanie zamkniętych systemów 

lub pokrycia otwartych pojemników 

(np. ekranów) (dobra praktyka) 

• Transport rurami, fachowe 

napełnianie/ opróżnianie zbiorników 

przy pomocy systemów automatycznych 

(pompy ssące, itp.) (dobra praktyka) 

• Używanie szczypiec, uchwytów z 

długimi rączkami sterowanych ręcznie, 

"aby uniknąć bezpośredniego kontaktu i 

narażenia przez rozpryski (nie 

pracowanie nad czyjąś głową" (dobra 

praktyka) 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007) dla przemysłu 

celulozowego i papierniczego: 

Prawie wszystkie zakłady (97%) 

posiadały zautomatyzowane systemy 

zamknięte. Mimo to 50% wskazało, 

że obchodzenie się z NaOH wciąż 

ma miejsce podczas (ponownego) 

napełniania cystern/pojemników, 

czyszczenia, konserwacji, 

rozładunku ciężarówek, dodawania 

reagentów, opróżniania baryłek lub 

worków i badania (średnio 4 

pracowników na zakład). 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007) dla przemysłu 

chemicznego: Uważa się, że 

największe narażenie dróg 

oddechowych może wystąpić podczas 

przeładowywania NaOH z cysterny do 

zbiorników w zakładzie. Większość 

przemysłów stosuje procesy 

zamknięte i/lub zautomatyzowane 

oraz 50% ciekły NaOH. 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007) dla przemysłu 

tekstylnego: Narażenie na NaOH 

może wystąpić podczas moczenia 

miazgi drzewnej oraz podczas 

rozpuszczania ksantogenianu 
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Rodzaj informacji Pole danych Wyjaśnienie 

celulozy. Większość przemysłów 

stosuje procesy zamknięte i/lub 

zautomatyzowane. NaOH nie jest 

rozpryskiwany. 

Wymagana miejscowa 

wentylacja wywiewna plus 

dobra praktyka zawodowa 

Nie jest wymagana miejscowa 

wentylacja wywiewna, ale dobra 

praktyka. 

W celu poprawienia jakości 

powietrza oraz uniknięcia 

potencjalnego podrażnienia dróg 

oddechowych w miejscach pracy. 

Sytuacja w czasie opublikowania EU 

RAR (2007): Łącznie 8 spośród 22 

konsumentów (36%) odpowiedziało, że 

używa miejscowej wentylacji 

wywiewnej podczas obchodzenia się 

NaOH w swoim zakładzie. 

Ogólna wentylacja Ogólna wentylacja jest dobrą praktyka 

jeśli nie istnieje miejscowa wentylacja 

wywiewna 

W celu poprawienia jakości 

powietrza oraz uniknięcia 

potencjalnego podrażnienia dróg 

oddechowych w miejscach pracy. 

Środki ochrony osobistej 

(SOO) wymagane w 

normalnych warunkach 

pracy 

• Ochrona dróg oddechowych: W 

przypadku utworzenia się pyłu lub 

aerozolu (np. mgiełki) należy użyć 

środków ochrony dróg oddechowych o 

zatwierdzonym filtrze (P2) (wymagane) 

• Ochrona rąk: rękawice ochronne 

odporne na działanie środków 

chemicznych(wymagane) 

- materiał: kauczuk butylowy, PCV, 

kauczuk chloroprenowy z naturalną 

podszewka lateksową, grubość 

materiału: 0,5 mm, czas przebicia: > 

480 min 

- materiał: kauczuk nitrylowy, guma 

fluorowa, grubość materiału: 0,35-

0,4 mm, czas przebicia: > 480 min 

• Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia 

rozprysków, należy założyć mocno 

przylegające okulary ochronne odporne 

na działanie środków chemicznych, 

tarczę spawacza (wymagane) 

• Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia 

rozprysków, należy założyć 

odpowiednią odzież ochronną, fartuchy, 

tarcze i kombinezony, gumowe lub 

plastikowe buty(wymagane) 

Sytuacja w czasie opublikowania 

EU RAR (2007): Kwestionariusz 

wykazał, że 29% konsumentów 

odpowiedziało, że narażenie dróg 

oddechowych jest możliwe, a 71% 

odpowiedziało, że możliwe jest 

narażenie skórne, zaś 75% wskazało, 

że możliwe jest narażenie oczu. W 

większości przypadków nie używano 

żadnych SOO, aby zapobiec 

narażeniu dróg oddechowych. 46% 

respondentów zgłosiło, że w celu 

uniknięcia narażenia skórnego 

używane były rękawice, 25% 

zgłosiło używanie odzieży 

ochronnej, zaś 29% odpowiedziało, 

że nie używa żadnych SOO. 67% 

konsumentów odpowiedziało, że w 

celu uniknięcia narażenia oczu 

używa okularów ochronnych lub 

maski zasłaniającej całą twarz, a 

pozostali konsumenci odpowiedzieli, 

że w większości przypadków nie 

używają żadnych SOO (Euro Chlor, 

2005). 

Pozostałe środki zarządzania 

ryzykiem związane z 

pracownikami. Na przykład: 

Specjalne systemy szkoleń, 

systemy 

monitoringu/sprawozdawcze 

lub kontroli, specjalne 

wskazówki kontrolne. 

Następne środki są wymagane (od EU 

RRS, 2008): 

• pracownicy pracujący przy 

niebezpiecznych procesach/ w 

niebezpiecznych miejscach powinni 

zostać przeszkoleni w zakresie a) 

unikania pracy bez ochrony dróg 

oddechowych oraz b) zrozumienia 

korozyjnych właściwości, a szczególnie 

wpływu wodorotlenku sodu na drogi 
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Rodzaj informacji Pole danych Wyjaśnienie 

oddechowe oraz c) przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa wyznaczonych 

przez pracodawcę (EU RRS, 2008). 

• pracodawca musi również upewnić 

się, że wymagane SOO są dostępne i 

używane zgodnie z zaleceniami 

Środki związane z 

projektem produktu (innym 

niż stężenie) odnoszące się 

do pracowników 

• Dostosowanie wysokiej lepkości 

przy użyciu środków wspomagających 

(dobra praktyka) 

• Dostarczanie tylko w beczkach i/lub 

cysternach samochodowych (dobra 

praktyka) 

w celu uniknięcia rozprysków 

 

1.3.1.3.2 Środki zarządzania ryzykiem związane z profesjonalnymi pracownikami 

Ze względu na korozyjność wodorotlenku sodu środki zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ludzkiego 

zdrowia powinny koncentrować się na zapobieganiu bezpośredniego kontaktu z substancją. Z tego powodu 

zautomatyzowane i zamknięte systemy powinny być stosowane do profesjonalnych zastosowań wodorotlenku 

sodu. Ze względu na to, że wdrożenie zautomatyzowanych systemów zamkniętych oraz miejscowej wentylacji 

wywiewnej może być mniej realne, środki projektowania związane z produktem, które uniemożliwiają 

bezpośredni kontakt oczu/skóry z NaOH i zapobiegają tworzeniu się aerozoli i rozprysków są najważniejsze 

zaraz po środkach ochrony osobistej. 

Wymagane są środki projektowania związane z produktem. Obejmują one specjalne dozowniki i pompki 

zaprojektowane tak, aby zapobiegały one wystąpieniu rozprysków/wylania/narażenia. 

Tabela 10 zawiera omówienie zaleceń dotyczących środków ochrony osobistej. W zależności od stężenia 

NaOH w preparacie, sugerowany jest różny poziom restrykcji. 

Tabela 10 Środki ochrony osobistej związane z profesjonalnymi pracownikami 
 Stężenie NaOH 

w produkcie > 

2% 

Stężenie NaOH w 

produkcie pomiędzy 

0,5% i 2% 

Stężenie NaOH 

w produkcie < 

0,5% 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku utworzenia 

się pyłu lub aerozolu (np. mgiełki) należy użyć środków 

ochrony dróg oddechowych o zatwierdzonym filtrze (P2) 

obowiązkowe dobra praktyka Nie 

Ochrona rąk: W przypadku potencjalnego narażenia 

skórnego należy użyć rękawic ochronnych odpornych na 

działanie środków chemicznych 

obowiązkowe dobra praktyka Nie 

Odzież ochronna: Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia 

rozprysków, należy założyć odpowiednią odzież 

ochronną, fartuchy, tarcze i kombinezony, gumowe lub 

plastikowe buty 

obowiązkowe dobra praktyka Nie 

Ochrona oczu: Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia 

rozprysków, należy założyć mocno przylegające okulary 

ochronne odporne na działanie środków chemicznych, 

tarczę spawacza 

obowiązkowe dobra praktyka Nie 

 

1.3.1.3.3 Środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem 

Odpowiednie środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem zostały opisane w sekcji 1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Środki związane z odpadami 

Nie istnieją odpady NaOH w postaci stałej. Odpady płynnego NaOH powinny być ponownie używane lub 

przesyłane do ścieków przemysłowych i w razie potrzeby neutralizowane (zob. środki zarządzania ryzykiem 

związane ze środowiskiem). 

1.3.2 Ocena narażenia 

1.3.2.1 Narażenie pracowników 

NaOH jest substancją korozyjną. W przypadku obchodzenia się z substancjami korozyjnymi i preparatami, 

bezpośrednie kontakty skórne występują sporadycznie i zakłada się, że regularne, codzienne narażenie można 
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pominąć. Z tego powodu zgodnie z EU RAR (2007), narażenie skórne na czysty NaOH nie będzie oceniane. 

Regularnego narażenia skórnego nie można pomijać w przypadku tych substancji i preparatów. 

Populacjami potencjalne narażonymi na produkty ogólnie korozyjne są pracownicy przemysłu chemicznego, 

przemysłu aluminium i przemysłu papierniczego. Również pracownicy przemysłu tekstylnego i osoby 

sprzątające mogą mieć mniej lub bardziej bezpośredni kontakt z (rozcieńczonym) NaOH. 

Uważa się, że NaOH nie jest systematycznie dostępne w ciele w normalnych warunkach obchodzenia się z 

nim i używania go i z tego powodu nie przewiduje się występowania ogólnoustrojowych skutków NaOH 

związanych z kontaktem ze skórą lub drogami oddechowymi. 

Zmierzone stężenia narażenia 

Zmierzone stężenia narażenia pracowników zostały streszczone w Tabeli 11. 

Tabela 11 Długotrwałe stężenia narażenia pracowników (zmierzone stężenia narażenia) 

Drogi 

narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

Wartość jednostka 

Narażenie 

dróg 

oddechowych 

 

 

  Z EU RAR (2007): zastosowanie końcowe wytworzonych produktów 

<0,11 mg/m
3
 Personel + badany obszar, czas badania: 250-364 min, miejsca: 

mechanik, stół na zewnątrz toalety ścianka boczna puszki 

elektroinstalacyjnej, środek na nieużywanym sprzęcie, tylna ścianka 

wózka narzędziowego (Burton et al., 2000) 
 

 

 Z EU RAR (2007): zastosowanie przemysłowe w przemyśle 

celulozowym i papierniczym 

 

 
<0,5/16* mg/m

3
 Miejsca: zakład drzewny, przerabianie na masę celulozową, 

wybielanie/przygotowanie chem., pomieszczenie techniczne, 

odzyskiwanie i rekaustyfikacja, Liczba: 2-12,  

Czas trwania: >8 godzin, TWA (Kennedy et al., 1991) 
 

 
0,001-0,70 mg/m

3
 Miejsca: przerabianie na masę celulozową, rafinowanie, maszyna do 

papieru/kartonu, usuwanie tuszu ze zużytego papieru, TWA, łączna 

liczba: 5, ilość wykryć: 1-5, Zakres: 0,001 – 1,2 mg/m
3
 (Korhonen et 

al., 2004) 
  Z EU RAR (2007): przemysł aluminium 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ SA 

Dane z lat 1997-1999, Miejsca: podczas mycia substancjami żrącymi, 

zrzut z łapacza piasku (przy stanowisku operatora, cysterna do 

recyclingu żrących substancji czyszczących, nowy budynek 

przenośnika śrubowego, stary budynek zbiornika płynu chłodniczego, 

dekanter, mycie filtra przy kontroli dźwigu, nad parterem cysterny ze 

środkami żrącymi, filtry do baryłek/normalne działanie, na ziemi przed 

filtrem, na stole warsztatowym na filtrze, 1piętro przy zaworze 

spustowym filtru, 1 piętro przy przenośniku taśmowym, nad rynną 

spustową podczas mycia środkami żrącymi, nad cysterną do 

wytrącania, mycie środkami żrącymi, miejsce operatora, rynny 

spustowe do usuwania zgorzeliny, Główna cysterna B do napełniania 

żrącymi substancjami myjącymi, badanie na szczycie cysterny, w 

pobliżu cyklonów podczas normalnego przetwarzania 

Środek: impaktor/filtr, 22 punkty badania z 1-5 powtórzeniami,  

t= 5-117 min 

   Nowa literatura: przemysł aluminium 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Rafineria 2, Konserwacja, N=19, Zakres: 0,02-4 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM Rafineria 3, Konserwacja, N=8, Zakres: 0,05-0,6 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Rafineria 3, Wytrawianie, N=6, Zakres: 0,05-0,6 mg/m

3
,  

15 min badanie (Musk et al., 2000) 

 

 

0,46 mg/m
3
 GM Rafineria 2, Klarowanie, N=27, Zakres: 0,1-2,3 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 
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Drogi 

narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

Wartość jednostka 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Rafineria 3, Klarowanie, N=9, Zakres: 0,05-1,1 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM Rafineria 1, Wytrącanie, N=19, Zakres: 0,1-0,8 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM Rafineria 3, Kalcynowanie lub wysyłanie, N=18,  

Zakres: 0,05-0,9 mg/m
3
, 15 min TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Rafineria 2, Usuwanie kamienia, N=11, Zakres: 0,1-1 mg/m

3
,  

4 godz. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM Rafineria 3, Usuwanie kamienia, N=12, Zakres: 0,05-3,5 mg/m

3
,  

15 min TWA (Musk et al., 2000) 

   Nowe dane z przemysłu aluminium 

 

 

0,006 mg/m³ SA rok: 2001, miejsce = wytrawianie, N=18, czas trwania= 8 godz.,  

zakres TWA= 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ SA rok: 2001, miejsce = filtracja, N=19, czas trwania= 8 godz.,  

zakres TWA= 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ SA rok: 2001, miejsce = wytrącanie, N=11, czas trwania= 8 godz.,  

zakres TWA= 0,003 – 0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ SA rok: 2001, łącznie, N=48, czas trwania= 8 godz.,  

zakres TWA= 0,002 – 0,081 mg/m
3
 

   Z EU RAR (2007): przemysł tekstylny 

 

 

1,7-6,8 mg/m³ SA Merceryzowanie, Wybielanie, Mycie, Mieszanie i Zagęszczanie,  

1-13, Przechowywanie, narażeni pracownicy, N=8-86 
* Pojedynczy wysoki odczyt ze względu na zachwianie warunki przy maszynie do palenia wapnia/kaustyzacji 

** Próbka była zanieczyszczona ponieważ para/mgiełka nie weszła w kontakt z próbobiorcą podczas przeprowadzania 

badania; próbki zostały pobrane pod wiatr źródła pary ze względu na przeważające warunki związane z wiatrem 

*** Próbki zostały pobrane w bardzo wilgotnych chmurach pary/ mgiełki; odnotowano problemy z wyłączeniem i 

zalaniem pomp 

 

Końcowe zastosowanie wytworzonych produktów 

W kwietniu 1998 pewna firma przeprowadziła ocenę zagrożenia zdrowia związana z czyszczeniem, przeglądem 

i naprawą zbiornika na nieczystości w samolotach i części żelaznych. Głównym celem było zbadanie 

potencjalnego narażenia na mikroorganizmy chorobotwórcze, ale przeprowadzono również pewne pomiary 

narażenia na NaOH (Burton et al., 2000). NaOH był składnikiem mydeł i środków czyszczących używanych w 

toalecie. Zebrano próbki jednej osobistej strefy oddechowej oraz czterech obszarów (trzy wewnątrz i jeden na 

zewnątrz toalety). Próbki zostały zbadane pod katem pyłu i mgiełki zasadowej za pomocą alkacymetrii zgodnie z 

Metodą NIOSH 7401. Na podstawie Burtona et al. (2000) spodziewano się, że wyniki będą niskie, ponieważ w 

dniu badania miało miejsce tylko niewielkie rozpryskiwanie mydła. Ze względu na to, że dokładny poziom 

narażenia jest nieznany, te pomiary nie są uwzględniane w opisie ryzyka (EU RAR, 2007). 

Przemysł celulozowy i papierniczy 

W 1988 przeprowadzono pomiary w fabryce papieru (Kennedy et al., 1991). Łącznie pobrano 28 próbek z 

różnych miejsc z minimalnym czasem pomiaru wynoszącym 8 godzin (zob. Tabela 11). Nie wiadomo, w jaki 

sposób dokonano pomiarów. Żaden pomiar nie przekraczał poziomu wykrywalności. Wszystkie zbadane 

obszary były przez ponad 8 godzin narażone na stężenie NaOH poniżej 0,5 mg/m
3
. 

W międzynarodowym badaniu epidemiologicznym narażenia pracowników na środki chemiczne w przemyśle 

celulozowym i papierniczym przeanalizowano bazę danych zawierającą 3873 pomiarów (Korhonen et al., 2004). 

Większość pomiarów pochodziła z lat 1980-1994 z 12 państw. Łącznie przeprowadzono 15 pomiarów dla NaOH 

(zob. Tabela 11). Dwa pomiary podczas przerabiania na masę celulozową i jeden pomiar przy maszynie do 

produkcji kartonu przekraczały poziom wykrywalności. Podczas usuwania tuszu ze zużytego papieru wszystkie 

pomiary przekraczały poziom wykrywalności z SA wynoszącą 0,70 mg/m
3
 (zakres 0,30 – 1,20 mg/m

3
). Czas 

trwania pomiarów przekraczał jedną godzinę, ale nie jest on dokładne znany. Z artykułu nie wynika jasno, 

jakie zadania wykonywano podczas pomiarów. Pomiary te odzwierciedlają starą sytuację, w której właściwe 

środki zarządzania ryzykiem nie zostały odpowiednio uwzględnione. W oparciu o Tabelę 9 zaleca się 
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następujące RMM: 1) jak najczęstsze używanie systemów zamkniętych, 2) używanie MWW tam, gdzie jest to 

wskazane oraz 3) używanie RPE na wypadek rozpryśnięć lub tworzenia się aerozoli. 

Przemysł tlenku glinu 

W firmie A statyczne pomiary zostały przeprowadzone w 1997 i 1999 w odniesieniu do "żrącej mgiełki" 

podczas produkcji aluminium. W Tabeli 11 przedstawiono streszczenie tych pomiarów. Pomiary zostały 

przeprowadzone w odniesieniu do żrącej mgiełki z filtrem membranowym MCEF 37 mm, 0,8 μm, z 

celulozową tarczą nośną w zamkniętej trzyczęściowej kasecie lub z mikroskopijnym impaktorem SKC 

zawierającym ultraczystą wodę. Wszystkie dokonane pomiary (zob. Tabela 11) są najgorszymi próbkami 

obszaru, a w odniesieniu do wielu miejsc wybranych do pobierania próbek spodziewano się najwyższych 

stężeń. Średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów wynosi 0,39 mg/m
3
 z zakresem 0,033-1,1 mg/m

3
 

(pomijając pomiary w sytuacjach przypadkowych z nieprawidłowo działającym sprzętem). Średni czas 

pomiaru wynosi 57 minut. Ze względu na to, że operatorzy nie są cały czas obecni w miejscach, gdzie 

dokonywano pomiarów, zakłada się, że całkowity czas ich obecności jest taki sam jak zaokrąglony średni czas 

pomiaru (1 godz.). Założenie 8-godzinnego dnia pracy z narażeniem 1,1 mg/m
3
 przez 1 godzinę i brakiem 

narażenia przez pozostałą część dnia daje uzasadniony najgorszy poziom narażenia podczas pełnej zmiany w 

wysokości 0,14 mg/m
3
. Krótkotrwała uzasadniona najgorsza wartość szacowana jest na 1,1 mg/m

3
. Założenie 

8-godzinnego dnia pracy z narażeniem 0,39 mg/m
3
 przez 1 godzinę i brakiem narażenia przez pozostałą część 

dnia daje typowy poziom narażenia podczas pełnej zmiany w wysokości 0,05 mg/m
3
. Krótkotrwała 

uzasadniona typowa wartość narażenia szacowana jest na 0,39 mg/m
3
 (EU RAR, 2007). 

Musk et al. (2000) przedstawia dane dotyczące narażenia zawodowego na żrącą mgiełkę dla trzech rafinerii 

tlenku glinu w zachodniej części Australii. Czas trwania badania wynosił 15 minut, a średnia ważona – 

4 godziny. Uwzględnione działania obejmowały konserwację, wytrawianie, oczyszczanie, wytrącanie, 

kalcynowanie lub wysyłanie oraz usuwanie kamienia. 

W innym badaniu (Fritschi et al., 2001) wyniki dotyczące narażenia na żrącą mgiełkę zostały przedstawione 

pod względem jakościowym i z tego powodu nie nadają się do oceny ryzyka. 

Powyższe pomiary odzwierciedlają starą sytuację, w której właściwe środki zarządzania ryzykiem nie zostały 

odpowiednio uwzględnione. W oparciu o Tabelę 9 zaleca się następujące RMM: 1) jak najczęstsze używanie 

systemów zamkniętych, 2) używanie MWW tam, gdzie jest to wskazane oraz 3) używanie RPE na wypadek 

rozpryśnięć lub tworzenia się aerozoli. 

Nowsze dane zostały zebrane z przemysłu aluminium i obejmują różne działania (wytrawianie, filtrowanie, 

wytrącanie). Podczas pełnej zmiany zgromadzono liczne próbki. Największe odnotowane stężenie wynosiło 

0,021 mg/m
3
. Ta wartość będzie następnie uwzględniona w charakterystyce ryzyka. 

Przemysł tekstylny 

W roku 1981 przeprowadzono pomiary w różnych zakładach produkujących tekstylia w Finlandii (Nousiainen 

et al., 1981). Łącznie pobrano 198 próbek z różnych miejsc podczas całego czasu trwania zmiany (zob. 

Tabela 11). Podczas pomiarów nieruchomy aparat został umieszczony w taki sposób, aby uzyskać najlepsze 

możliwe przybliżone wartości narażenia pracowników bez naruszania normalnego porządku pracy. Odległość 

od zewnętrznej krawędzi maszyny do merceryzowania, płukania lub mycia wynosiła 1 m, a wysokość 

odniesienia od podłogi lub platformy wynosiła 1-5 m. Pomiarów dokonano w przedniej, środkowej i tylnej 

części maszyny do merceryzowania. Zawartości mierzone pośrodku były często najwyższe, ponieważ w tym 

miejscu roztwór był gorący. W przypadku wybielania pomiary były podobnie wykonywane w różnych 

punktach maszyny. Największej liczby pomiarów dokonano podczas merceryzowania i wybielania, a liczba 

pracowników potencjalnie narażonych w porównaniu z innymi miejscami jest wysoka. Pomiary te są 

nieaktualne i nie opisują najgorszej sytuacji, lecz opisują przemysł tekstylny sprzed 30 lat. W oparciu o Tabelę 

9 zaleca się następujące RMM: 1) jak najczęstsze używanie systemów zamkniętych, 2) używanie MWW tam, 

gdzie jest to wskazane oraz 3) używanie RPE na wypadek rozpryśnięć lub tworzenia się aerozoli. Z tego też 

powodu należy stosować te środki zarządzania ryzykiem w celu uniknięcia narażenia dróg oddechowych. 

Zastosowanie NaOH we współczesnym przemyśle tekstylnym odbywa się głównie w systemie zamkniętym 

bez narażania pracowników (zob. przykładowe zdjęcia na Rys. 1). W tych przypadkach, w których ciągle ma 

miejsce zastosowanie otwarte, nie występuje znaczące narażenie, ponieważ nie byłby to proces opryskiwania, 

ale proces zanurzania bez tworzenia się aerozoli. Pomiar otwartego zastosowania w odniesieniu do KOH, 

który jest bardzo podobny do NaOH (czyszczenie maszyn, które implikuje możliwe narażenie) wykazał mniej 

niż 0,06 mg/m
3
 i był to poziom wykrywalności. 
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Rys. 1: Zastosowanie NaOH we współczesnym przemyśle tekstylnym odbywa się w systemie 

zamkniętym bez narażania pracowników (po lewej: Rozprowadzanie NaOH, pośrodku: 

Przechowywanie NaOH, po prawej: Zastosowanie NaOH (farbowanie)) 

 
Szacunkowe stężenia narażenia 

Szacunkowe stężenia narażenia pracowników przedstawione w EU RAR (2007) zostały streszczone w Tabeli 12. 

Tabela 12 Długotrwałe stężenia narażenia pracowników (szacunkowe stężenia narażenia) 

Drogi 

narażenia 

Szacunkowe stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

 wartość jednostka  

Narażenie 

skórne 

0,42-84 mg/d Różne oszacowania dotyczące narażenia skórnego obliczono w EU 

RAR (2007) przy użyciu EASE w odniesieniu do następujących 

scenariuszy: końcowe zastosowanie ciekłego środka do czyszczenia 

piekarników, końcowe zastosowanie środka do czyszczenia 

piekarników w formie aerozolu, końcowe zastosowanie produktów do 

prostowania włosów oraz zastosowanie w przemyśle tekstylnym. 

Narażenie 

dróg 

oddechowych 

Typowe: 

0,04 

UNP: 

0,08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

Z EU RAR (2007): tworzenie produktów zawierających NaOH 

EASE przewiduje, że podczas dodawania ciekłego NaOH (T = 20°C) do 

procesu (bardzo niska prężność pary, brak tworzenia się aerozolu, 

obecność MWW, używanie wzoru zastosowania niedyspersyjnego), 

typowe narażenie dróg oddechowych wynosi 0-0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). 

Zakładając 50% stężenie NaOH szacuje się, że typowa wartość narażenia 

wynosi 0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (połowa zakresu 0 – 0,05 ppm). 

Szacunkowa uzasadniona najgorsza wartość narażenia wynosi 0,08 mg/m
3
 

(0,05 ppm, górna wartość zakresu). 
 bez 

znaczenia 

 Z EU RAR (2007): zastosowanie końcowe ciekłych środków do 

czyszczenia piekarnika 

EASE podaje szacunkowe wartości (zakładając bardzo niską prężność 

pary, brak tworzenia się aerozolu, bezpośredni kontakt, zastosowanie 

niedyspersyjne) wynoszące 0 - 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm) dla typowego 

narażenia dróg oddechowych. Zakładając rozcieńczenie 1:50 (środek do 

czyszczenia piekarników nie jest używany w formie czystej) i 7,5% 

stężenie NaOH (średnie stężenie NaOH) typową wartość narażenia dróg 

oddechowych szacuje się (poprzez przyjęcie środkowej wartości 

zakresu) na 1,3 · 10
-4
 mg/m

3
 (0,02 · 0,075 · 0,085). Uzasadnione 

najgorsze narażenie dróg oddechowych określa się poprzez przyjęcie 
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Drogi 

narażenia 

Szacunkowe stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło zmierzonych danych 

 wartość jednostka  

górnej wartości zakresu, która daje szacunkową wartość 2,6 · 10
-4

 mg/m
3
 

(0,02 · 0,075 · 0,17). Zarówno typową jak i najgorszą wartość 

szacunkową można uznać za nieistotną. 
 0,13 mg/m

3
 Z EU RAR (2007): zastosowanie końcowe środków do czyszczenia 

piekarnika w formie aerozolu 
NaOH jest substancją nielotną i z tego powodu EASE nie nadaje się do 

oszacowania narażenia dróg oddechowych, które występuje podczas 

spryskiwania. EU RAR (2007) odnosi się do modelu przedstawionego 

przez De Patera et al. (1999) służącego do oszacowania narażenia dróg 

oddechowych na substancje nielotne podczas spryskiwania. Model ten 

opiera się na zmierzonych poziomach narażenia na poliizocyjaniny w 

formie aerozolu i uważa się, że ma on również zastosowanie do 

środków czyszczących w formie sprayu. Model: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = szacunkowe narażenie dróg oddechowych (mg/m
3
),  

Em = zmierzone narażenie na substancje nielotne (mg/m
3
), 

Cs = 1he procent odnotowanej substancji i  

Cm = łączny odsetek substancji nielotnych. 

Zakładając 3% stężenie NaOH (średnie stężenie NaOH w sprayu), Cs 

wynosi 0,03. Ze względu na to, że zmierzone narażenie na substancje 

nielotne oraz procent nielotnych substancji są nieznane, oszacowania dla 

farb w sprayu używane są jako wartości orientacyjne: Em = 10 mg/m
3
 i Cm 

= 0,3. Daje to szacunkowe narażenie dróg oddechowych w wysokości 

1 mg/m
3
 (10 · 0,03/0,3). Jeśli ma miejsce spryskiwanie przez 

1 godz/dzień, a dla pozostałej części dnia zakłada się brak narażenia, 

przyjmuje się, że uzasadniony najgorszy poziom narażenia wynosi 

0,13 mg/m
3
. 

 

 

Typowe: 

0,04 

UNP: 

0,08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

Z EU RAR (2007): Symulacja EASE w odniesieniu do przemysłu 

chemicznego, zastosowania przemysłowego w przemyśle 

celulozowym i papierniczym oraz przemysłu aluminium: 
EASE przewiduje, że podczas dodawania ciekłego NaOH (T = 20°C) 

do procesu (bardzo niska prężność pary, brak tworzenia się aerozolu, 

używanie wzoru zastosowania niedyspersyjnego), typowe narażenie 

dróg oddechowych wynosi  0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Zakładając 

50% stężenie NaOH szacuje się, że typowa wartość narażenia wynosi 

0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (połowa zakresu 0 – 0,05 ppm). W celu 

oszacowania uzasadnionego najgorszego narażenia przyjmuje się 

wartość 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, górna wartość zakresu). 

 

 

0 – 0,043 mg/m
3
 Z EU RAR (2007) dla przemysłu tekstylnego 

Moczenie celulozy w roztworze wodorotlenku sodu można 

porównać z mieszaniem. W tym przypadku celuloza zostanie 

dodana do wodorotlenku sodu. Przy założeniu zamkniętego systemu 

z bardzo niską prężnością pary, brakiem tworzenia się aerozolu oraz 

zastosowaniem wzoru niedyspersyjnego, EASE przewiduje wartość 

0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Jeśli stosuje się 25% stężenie NaOH, 

zakres ten wynosi 0 – 0,043 mg/m
3
. 

Szacunkowe stężenia narażenia dróg oddechowych pracowników według narzędzia ECETOC TRA zostały 

streszczone w Tabeli 13. Założono, że nie ma miejscowej wentylacji wywiewnej i nie używa się środków 

ochrony dróg oddechowych, o ile nie zaznaczono inaczej. Czas trwania narażenia określono na ponad 

4 godziny dziennie jako najgorsze założenie. Tam, gdzie miało to znaczenie, zastosowanie profesjonalne 

zostało zaznaczone jako najgorsze założenie. Ze względu na duże właściwości higroskopijne NaOH, dla ciał 

stałych wybrano klasę o niskim zapyleniu. W ocenie wzięto pod uwagę tylko najważniejsze kategorie procesu. 
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Nie ma potrzeby, aby ilościowo obliczać oszacowania narażenia skórnego, ponieważ w odniesieniu do 

narażenia skórnego nie obliczono wartości DNEL. 

Tabela 13 Długotrwałe stężenia narażenia dróg oddechowych pracowników (szacunkowe stężenia narażenia) 

PROC Opis PROC Ciecz 

(mg/m
3
) 

Ciało stałe 

(mg/m
3
) 

PROC 1 Używanie w procesie zamkniętym, nie występuje 

prawdopodobieństwo narażenia 

0,17 0,01 

PROC 2 Używanie w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym 

kontrolowanym narażeniem (np. pobieranie próbek) 

0,17 0,01 

PROC 3 Używanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub 

tworzenie) 

0,17 0,1 

PROC 4 Używanie w procesie wsadowym lub innym (synteza), w którym 

wzrasta możliwość narażenia 

0,17 0,2 (z MWW) 

PROC 5 Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych w celu utworzenia 

preparatów lub artykułów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt) 

0,17 0,2 (z MWW) 

PROC 7 Rozpryskiwanie w zakładach przemysłowych i zastosowania  0,17 Nie dotyczy 

PROC 8a/b Przenoszenie substancji lub preparatu (ładowanie/rozładowywanie) 

z/do zbiorników/ogromnych pojemników w zakładach 

dedykowanych lub niededykowanych 

0,17 0,5 

PROC 9 Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników 

(dedykowana linia do napełniania, uwzględniając ważenie) 

0,17 0,5 

PROC10 Zastosowanie walków lub szczotkowanie powłok lepkich lub innych 0,17 0,5 

PROC11 Rozpryskiwanie na zewnątrz zakładów przemysłowych lub 

zastosowania 

0,17 0,2 (z MWW) 

PROC13 Oczyszczanie artykułów poprzez zanurzanie i nalewanie 0,17 0,5 

PROC14 Produkcja preparatów lub artykułów poprzez formowanie, 

kompresję, wyciskanie, peletyzację 

0,17 0,2 (z MWW) 

PROC15 Używanie reagenta laboratoryjnego 0,17 0,1 

PROC19 Ręczne mieszanie z bezpośrednim kontaktem i dostępnymi jedynie SOO. 0,17 0,5 

PROC23 Otwarte działania przetwarzania i przenoszenia (z minerałami) przy 

podwyższonej temperaturze 

0,17 0,4 (z MWW i 

RPE(90%)) 

PROC24 Wysoki (mechaniczny) rozruch energii substancji związanych w 

materiałach i/lub artykułach 

0,17 0,5 (z MWW i 

RPE(90%)) 

Uważa się, że PROC 26 ma zastosowanie przede wszystkim do przemysłu metalurgicznego. Zakłada się, że 

obchodzenie się z substancjami nieorganicznymi zostało uwzględnione w istniejących ocenionych kategoriach procesu. 

Narażenie dróg oddechowych podczas ładowania może wystąpić ze względu na opary lub aerozole powstałe 

podczas otwierania beczki lub baryłki lub podczas dodawania produktu do procesu. NaOH rozpuści się po 

załadowaniu do zbiornika. 

Streszczenie wartości narażenia 

Streszczenie stężeń narażenia dla pracowników wraz z charakterystyką ryzyka znajduje się w Tabeli 14. 

Tabela 14 Streszczenie stężenia narażenia dla pracowników 

Drogi 

narażenia 

Stężenia Uzasadnienie 

Narażenie 

skórne (w 

mg/cm
2
) 

84 mg/d Z EU RAR (2007): Produkty NaOH o stężeniu > 2% są korozyjne, dlatego skuteczne 

środki kontroli mają zostać wskazane, aby zapobiec narażeniu skórnemu. Ponadto, 

podczas obchodzenia się z substancjami korozyjnymi należy stale używać odzieży 

ochronnej i rękawic. Zakłady produkcyjne zgłaszają, że podczas obchodzenia się z 

czystym NaOH używane są rękawice ochronne, kombinezony i buty. Z tego powodu 

regularne, codzienne narażenie na substancję czystą uważa się za nieistotne. 

Roztwory NaOH zawierające mniej niż 2% substancji nie mają właściwości 

korozyjnych. Dla tego stężenia szacuje się wartość narażenia skórnego. 

Uzasadnione najgorsze narażenie wynoszące 84 mg/dziennie zostanie ujęte w 

charakterystyce ryzyka przy obchodzeniu się ze stężeniami NaOH < 2%. 
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Drogi 

narażenia 

Stężenia Uzasadnienie 

Narażenie 

dróg 

oddechowych 

(w mg/cm
3
) 

< 1 mg/m
3
 W EU RAR (2007): następujące wartości zostały wybrane do charakterystyki ryzyka: 

1 Przemysł celulozowy i papierniczy 0,08 mg/m
3
 

2 Usuwanie tuszu ze zużytego papieru: 1,20 mg/m
3
 

3 Aluminium: 0,14 mg/m
3
. Wartość krótkotrwała: 1,1 mg/m

3
 

4 Tekstylia 3,4 mg/m
3
 

5 Przemysł chemiczny: 0,08 mg/m
3
 

Większość pomiarów odzwierciedla nieaktualną sytuację, w której właściwe środki 

zarządzania ryzykiem nie zostały odpowiednio uwzględnione. W oparciu o Tabelę 9 

zaleca się następujące RMM: 1) jak najczęstsze używanie systemów zamkniętych, 2) 

używanie MWW tam, gdzie jest to wskazane oraz 3) używanie RPE na wypadek 

rozpryśnięć lub tworzenia się aerozoli. Zastosowanie RMM o współczynniku 

skuteczności powyżej 90% zmniejszy stężenia narażenia do poziomu poniżej 1 mg/m
3
. 

1.3.2.2 Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (ustne) 

Pośrednie narażenie ludzi, na przykład poprzez spożywanie wody pitnej, nie ma znaczenia dla NaOH. 

Jakiekolwiek potencjalne narażenie na NaOH spowodowane wypuszczeniem do środowiska będzie miało 

znaczenie tylko na skalę lokalną. Wszelkie skutki pH spowodowane lokalnym wypuszczeniem do środowiska 

zostaną zneutralizowane w wodzie przyjmującej w skali regionalnej. Z tego powodu pośrednie narażenie ludzi 

poprzez środowisko (ustne) nie ma znaczenia w przypadku NaOH (EU RAR, 2007). 

1.3.2.3 Narażenie środowiskowe 

Jak stwierdzono w EU RAR dotyczącym NaOH (2007) ocena ryzyka dla środowiska będzie skupiać się tylko 

na środowisku wodnym, kiedy ma to zastosowanie włączając oczyszczalnie ścieków/oczyszczalnie, gdyż 

emisje NaOH na różnych etapach cyklu życiowego (produkcja i użycie) odnosi się głownie do wody 

(ścieków). Efekt wodny oraz ocena ryzyka będzie dotyczyć jedynie wpływu na organizmy/ ekosystemy 

spowodowanego możliwymi zmianami pH związanymi z wyładowaniami OH
-
, gdyż toksyczność jonu Na

+
 

uważa się za nieznaczącą w porównaniu z (potencjalnym) efektem pH. Poruszony zostanie jedynie problem 

lokalnej skali, włączając oczyszczalnie ścieków lub oczyszczalnie, o ile ma to zastosowanie, zarówno do 

produkcji, jak i zastosowania przemysłowego. Uważa się, że jakiekolwiek skutki, które mogą się pojawić, 

będą miały miejsce na skalę lokalną i z tego powodu zadecydowano, że nie ma powodu, aby w ocenie ryzyka 

uwzględniać skalę regionalną lub kontynentalną. Ponadto, wysoka rozpuszczalność wody i bardzo niska 

prężność pary wskazują na to, że NaOH będzie występować przede wszystkim w wodzie. Nie przewiduje się 

znaczących emisji do powietrza ze względu na bardzo niską prężność pary NaOH. Nie przewiduje się również 

znaczących emisji do środowiska naziemnego. Droga zastosowania osadu nie ma znaczenia dla emisji do gleb 

rolniczych, gdyż sorpcja NaOH do cząstek stałych będzie miała miejsce w oczyszczalniach 

ścieków/oczyszczalniach. 

Ocena narażenia dla środowiska wodnego będzie zajmować się jedynie możliwymi zmianami pH w 

strumieniach wypływających z oczyszczalni ścieków oraz wodach powierzchniowych związanymi z 

wyładowaniami OH
-
 na skalę lokalną. 

1.3.2.3.1 Wypuszczanie do środowiska 

W celu oszacowania wypuszczeń do środowiska z zastosowań NaOH, Euro Chlor przy współpracy z 

władzami portugalskimi i holenderskimi opracował kwestionariusz skupiający się na najważniejszych 

dalszych zastosowaniach. Ze względu na to, że ocena narażenia koncentruje się na możliwych zmianach pH w 

lokalnym środowisku wodnym, kwestionariusz zawierał pytania odnośnie danych na temat kontroli pH w 

zakładach użytkowników. W oparciu o doświadczenie z wynikami z kwestionariusza dla producentów (zob. 

Sekcja 1.1), przewidywano, że pH uwolnień do środowiska również będzie restrykcyjnie kontrolowane przez 

właściwy przemysł, często w odpowiedzi na lokalne wymagania. Z tego powodu część kwestionariusza 

dotycząca środowiska została uproszczona w porozumieniu ze sprawozdawcą do następujących dwóch pytań: 

"czy końcowe ścieki, które są uwalniane do wody przyjmującej wciąż zawierają NaOH?" i "jeśli tak, co 

Państwo robią, aby zapobiec skutkom uwalniania NaOH?" Wyniki kwestionariusza użytkowników zostały 

szczegółowo przedstawione w Euro Chlor (2005). 

Kwestionariusz przesłano do przemysłu celulozowego i papierniczego za pośrednictwem CEPI, Konfederacji 

Europejskiego Przemysłu Papierniczego, i otrzymano 34 odpowiedzi. W przypadku przemysłu celulozowego i 

papierniczego jeden kwestionariusz pochodził z Niemiec (Federacja Krajowa), który reprezentuje powszechną 
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praktykę stosowaną w tym kraju. 

Z innymi sektorami przemysłu skontaktowano się za pośrednictwem dużych producentów NaOH, z których 

każdy przesłał kwestionariusz do swoich 20 klientów, którzy w prawie wszystkich przypadkach byli 

jednocześnie końcowymi użytkownikami NaOH. Otrzymano odpowiedź od 24 konsumentów, co stanowi 

odpowiedź na poziomie 24%. Spośród tych 24 odpowiedzi 8 przyszło z Hiszpanii. Pozostali konsumenci 

pochodzą z Belgii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Większość była przedstawicielami 

przemysłu chemicznego (17 odpowiedzi). Jedną odpowiedź otrzymano z przemysłu stali, przemysłu 

tekstylnego, produkcji kauczuku, dystrybucji, przemysłu spożywczego, przemysłu metalurgicznego i 

przemysłu aluminium. W jednym przypadku kwestionariusz wypełnił dystrybutor, który nie jest końcowym 

użytkownikiem NaOH. 

W przypadku przemysłu celulozowego i papierniczego średnie dzienne zużycie NaOH wynosi 14 ton (zakres 

od 0,005 do 160 ton), zaś w przypadku pozostałych użytkowników końcowych ta średnia wynosi 

24 tony/dziennie (zakres od 1,5 do 110 ton). W przypadku sektora papierniczego i celulozowego 32 

respondentów odpowiedziało, że końcowe ścieki nie zawierają NaOH, a dwóch - że zawierają NaOH. W tych 

przypadkach stwierdzono, że skutki są pod kontrolą. Jeśli chodzi o 23 pozostałych użytkowników końcowych 

(z pominięciem dystrybutora), 21 wykazało, że ich ścieki końcowe nie zawierają NaOH. W przypadku dwóch 

zakładów z przemysłu chemicznego ścieki końcowe zawierały NaOH. Nie wiadomo, czy te dwa zakłady 

neutralizują swoje ścieki. Zazwyczaj lokalni producenci są zobowiązani zapobiegać uwolnieniom do 

środowiska przekraczającym zakres wymagany przez władze, takim jak recycling, mieszanie z innymi 

strumieniami do neutralizacji lub uwalniania do oczyszczalni, w momencie kiedy uważa, że jest to korzystne. 

Wyniki kwestionariuszy dla zakładów pokazują, że w większości przypadków końcowe ścieki nie zawierały 

już NaOH. Zazwyczaj pH uwalnianych ściekow jest kontrolowane i prawie zawsze stosuje się odpowiednie 

przepisy. Jednakże w przypadku emisji ścieków do środowiska przez niektóre zakłady nie można wykluczyć, 

że nie neutralizują one ścieków i nie mają takiego obowiązku prawnego. 

Jak zauważono powyżej emisje NaOH odnoszą się głównie do wody (ścieków). Ponadto, wysoka 

rozpuszczalność wody i bardzo niska prężność pary wskazują na to, że NaOH będzie występować przede 

wszystkim w wodzie. W wodzie (włączając wodę porową gleby lub osadów), NaOH jest obecny jako kation 

sodu (Na
+
) i jon hydroksylowy (OH

-
), ponieważ NaOH w formie stałej szybko się rozpuszcza, a następnie 

ulega dysocjacji w wodzie. 

1.3.2.3.2 Stężenie narażenia w oczyszczalniach 

W odniesieniu do środków zarządzania ryzykiem związanych ze środowiskiem, które maja na celu nie 

dopuszczenie do uwolnienia roztworów NaOH do ścieków komunalnych o ile nie została przeprowadzona 

neutralizacja, pH ścieków wpływających do oczyszczalni jest neutralne i dlatego nie występuje narażenie na 

aktywność biologiczną. 

1.3.2.3.3 Stężenie narażenia w wodnym pelagicznym elemencie 

Stężenie narażenia w wodnym pelagicznym elemencie jest podobne do oceny przeprowadzonej w SN 1 (zob. 

sekcja 1.1.2.3.3). 

1.3.2.3.4 Stężenie narażenia w osadach 

Stężenie narażenia w dziale osadów jest podobne do oceny przeprowadzonej w SN 1 (zob. sekcja 1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Stężenia narażenia w glebie i wodzie gruntowej 

Stężenie narażenia w dziale gleby i wody gruntowej jest podobne do oceny przeprowadzonej w SN 1 (zob. 

sekcja 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Dział atmosferyczny 

Stężenie narażenia w dziale atmosferycznym  jest podobne do oceny przeprowadzonej w SN 1 (zob. sekcja 

1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Stężenia narażenia mające znaczenie dla łańcucha pokarmowego (zatrucie wtórne) 

Stężenie narażenia mające znaczenia dla łańcucha pokarmowego jest podobne do oceny przeprowadzonej w 

SN 1 (zob. sekcja 1.1.2.3.7). 
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1.4 Scenariusz narażenia 4: Konsumenckie zastosowanie NaOH 
 

1.4.1 Scenariusz narażenia 

1.4.1.1 Skrócona nazwa scenariusza narażenia 

SU21: prywatne gospodarstwa domowe 

PROC nie ma zastosowania dla tego SN. 

PC 20, 35, 39 (środki neutralizujące, środki czyszczące, kosmetyki, produkty do higieny osobistej). Pozostałe 

kategorie produktu chemicznego nie zostały wprost uwzględnione w tym scenariuszu narażenia. Jednak NaOH 

może być również używany w niskich stężeniach w innych kategoriach produktu chemicznego, np. PC3 (aż do 

0,01%), PC8 (aż do 0,1%), PC28 i PC31 (aż do 0,002%), ale może być również stosowany w pozostałych 

kategoriach produktu (PC 0-40). 

AC nie ma zastosowania dla tego SN. 

1.4.1.2 Opis działań, procesów i warunków pracy uwzględnionych w scenariuszu narażenia 

NaOH (nawet do 100%) jest również używany przez konsumentów. Jeśli używa się go w domu do 

czyszczenia odpływów i rur, czyszczenia drewna, stosuje się go również do domowej produkcji mydła 

(Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). NaOH stosuje się również w bateriach i 

łopatkach do czyszczenia piekarników (Vilogi et al., 1985). Następujące zastosowania zostały krótko opisane. 

1.4.1.2.1 Produkty do usuwania lakieru z podłóg 

Produktów tych używa się do usuwania starych warstw ochronnych. Maksymalna zawartość wodorotlenku 

sodu w tych środkach wynosi 10%. W celu usunięcia lakieru z podłogi w salonie potrzeba 550 g na obszar o 

powierzchni 22 m
2
. Czynność tę wykonuje się przy użyciu nierozcieńczonego produktu. Produkt aplikuje się 

na szmatkę i ręcznie wciera w podłogę. 

1.4.1.2.2 Produkty do prostowania włosów 

Maksymalna zawartość wodorotlenku sodu w produktach do prostowania włosów do powszechnego użytku 

wynosi 2% (Dyrektywa Kosmetyczna). Wodorotlenek sodu jest substancją żrącą, która faktycznie zmiękcza 

włókna włosów. Jednocześnie powoduje on, że włosy zaczynają się falować. W momencie nakładania 

wodorotlenku sodu na włosy, przenika on do warstwy korowej i niszczy jej wewnętrzne wiązania. Warstwa korowa 

jest środkową wewnętrzną warstwą trzonu włosa, odpowiedzialną za siłę, elastyczność i kształt kręconych włosów. 

1.4.1.2.3 Środki do czyszczenia piekarników 

Środki do czyszczenia piekarników mają silne właściwości odtłuszczające i nadają się do usuwania brudu, 

który przykleił się do piekarnika, grilla, itp. Środki te zawierają mocne składniki zasadowe. Silne zasady są 

potrzebne do usuwania przypaleń. Mają one postać rozpryskiwaczy i aerozoli. Podczas używania aerozolu na 

czyszczonej powierzchni tworzy się piana. Po zastosowaniu aerozolu należy zamknąć drzwiczki piekarnika i 

zostawić pianę na 30 minut. Piekarnik wyciera się do czysta przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki, które 

następnie należy przepłukać. Maksymalna zawartość wodorotlenku sodu w aerozolu wynosi 5%. Na potrzeby 

obliczenia narażenia, zakłada się, że produkt zawiera 0,83% NaOH (co stanowi 2,5% z 33% wodnego 

roztworu NaOH). Produkt ma postać mlecznobiałego, galaretowatego płynu. Postać żelu sprawia, że podczas 

spryskiwania powstają duże krople (100 % > 10 μm). Częstotliwość stosowania wynosi raz dziennie, a czas jej 

trwania to 2 minuty. Spryskiwanie zimnego piekarnika z potencjalnym narażeniem dłoni i ramion. Przy użyciu 

ręcznego, gotowego do użycia aplikatora aerozolu w ciągu jednej sekundy można nanieść 1 g produktu. 

1.4.1.2.4 Środki do udrażniania rur 

Środki do udrażniania rur przetykają zatkane rury lub rury o powolnym spływie poprzez rozpuszczenie i 

poluzowanie tłuszczu i odpadków organicznych. Istnieją różne rodzaje środków do udrażniania rur - produkty 

zawierające wodorotlenek sodu lub kwas siarkowy. Płynne środki do udrażniania rur zawierają maksymalnie 

30% NaOH. Zastosowanie płynnych środków do udrażniana rur jest porównywalne z aplikacją płynnych 

środków czyszczących. Środek do udrażniana rur należy dozować powoli. Granulki, które również mogą być 

używane do przetykania rur, mają zawartości aż do 100%. Środek do udrażniana rur należy dozować powoli. 

Należy odczekać co najmniej 15 minut aż środek usunie niedrożność. 

1.4.1.2.5 Pozostałe środki czyszczące 

NaOH jest używany w fazie produkcyjnej wielu środków czyszczących, chociaż w większości przypadków jego 

ilość jest niewielka, a dodawanie NaOH ma na celu głównie uregulowanie wartości pH. Użyte ilości będą wchodzić 

w reakcję z innymi składnikami w reakcjach kwasów z zasadami, dzięki czemu w konsumenckim produkcie 
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końcowym nie będzie występował NaOH. Jednak produkty podchlorynowe mogą zawierać 0,25-0,45% NaOH. 

Niektóre środki do czyszczenia toalet mogą zawierać nawet 1,1%, a niektóre mydła zawierają nawet 0,5% NaOH. 

1.4.1.2.6 Zastosowanie konsumenckie, żywotność i etap odpadu NaOH w bateriach 

Wodny wodorotlenek sodu jest stosowany jako elektrolit w bateriach alkalicznych opartych na niklu-kadmie 

lub tlenku manganu-cynku. Pomimo tego, że wodorotlenek potasu jest bardziej preferowany niż wodorotlenek 

sodu, NaOH wciąż może być obecny w bateriach alkalicznych, ale w tym przypadku ta substancja jest 

szczelnie zamknięta wewnątrz baterii i konsument nie ma z nią kontaktu. 

Scenariusz narażenia 3 obejmuje przemysłowe i profesjonalne zastosowania NaOH w bateriach (w tym 

ponowne przetwarzanie). Scenariusz ten koncentruje się na zastosowaniu konsumenckim, okresie eksploatacji 

oraz etapie po okresie eksploatacji NaOH w bateriach. Zakładając, że baterie są artykułami zapieczętowanymi 

i że NaOH użyty do ich utrzymania nie zakłada bezpośredniego uwolnienia, narażenie na NaOH i jego emisja 

na tych etapach okresu eksploatacji powinna być minimalna. 

1.4.1.3 Środki zarządzania ryzykiem 

1.4.1.3.1 Środki zarządzania ryzykiem związane z konsumentami (oprócz baterii) 

Środki zarządzania ryzykiem związane z konsumentami mają na celu przede wszystkim zapobieganie 

wypadkom.  

Środki związane z projektem produktu 

• Należy stosować trwałe etykietki na opakowaniu tak, aby uniknąć zniszczenia lub zgubienia etykietki przy 

normalnych warunkach używania i przechowywania produktu. Niska jakość opakowania prowadzi do 

fizycznej utraty informacji na temat zagrożeń i sposobów użytkowania. 

• Wymaga się, aby środki chemiczne do stosowania w gospodarstwach domowych, zawierające więcej niż 

2% wodorotlenku sodu, do których dostęp mogą mieć dzieci, były produkowane w opakowaniach z 

zamknięciami, których dziecko nie potrafi otworzyć (obecnie stosowane) oraz dotykowym znakiem ostrzeże 

gającym o niebezpieczeństwie (Dostosowanie do postępu technicznego Dyrektywy 1999/45/WE, załącznik 

IV, Część A i Artykułu 15(2) Dyrektywy 67/548 w przypadku odpowiednio niebezpiecznych preparatów i 

substancji przeznaczonych do użytku domowego). Ma to zapobiec wypadkom z udziałem dzieci i innych 

wrażliwych grup społecznych. 

• Wymaga się, aby konsumentom zawsze dostarczać uaktualnianych instrukcji użytkowania oraz informacji 

o produkcie. To z pewnością może skutecznie ograniczyć ryzyko nieprawidłowego stosowania. W celu 

zmniejszenia liczby wypadków z udziałem (małych) dzieci lub osób starszych, doradza się, aby produktów 

tych używać pod nieobecność dzieci lub innych potencjalnie wrażliwych grup. Aby zapobiec 

nieprawidłowemu użyciu wodorotlenku sodu, instrukcje użytkowania powinny zawierać ostrzeżenie dotyczące 

niebezpiecznych mieszanek. 

• Doradza się, aby dostarczać go tylko w bardzo kleistym preparacie. 

• Doradza się, aby dostarczać go tylko w niewielkich ilościach.  

Instrukcje skierowane do konsumentów 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Nie stosować produktu do otworów lub szczelin wentylacyjnych. 

SOO wymagane przy normalnych warunkach zastosowania konsumenckiego 
 

 Stężenie NaOH 

w produkcie 

> 2% 

Stężenie NaOH w 

produkcie pomiędzy 

0,5% i 2% 

Stężenie NaOH 

w produkcie 

< 0,5% 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku utworzenia się 

pyłu lub aerozolu (np. mgiełki) należy użyć środków 

ochrony dróg oddechowych o zatwierdzonym filtrze (P2) 

wymagane dobra praktyka nie 

Ochrona rąk: W przypadku potencjalnego narażenia 

skórnego należy użyć rękawic ochronnych odpornych na 

działanie środków chemicznych 

wymagane dobra praktyka nie 

Ochrona oczu: Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia 

rozprysków, należy założyć mocno przylegające okulary 

ochronne, tarczę spawacza 

wymagane dobra praktyka nie 
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1.4.1.3.2 Środki zarządzania ryzykiem związane z konsumentami (baterie) 

Środki związane z projektem produktu: Wymaga się stosowana artykułów całkowicie zapieczętowanych o 

długim okresie żywotności. 

1.4.1.3.3 Środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem 

Nie istnieją żadne środki zarządzania ryzykiem związane ze środowiskiem. 

1.4.1.4 Środki związane z odpadami 

Tego materiału i jego opakowania należy się pozbyć w sposób bezpieczny (np. poprzez zwrot do publicznego 

zakładu recyclingu). Jeśli opakowanie jest puste, należy je wyrzucić tak, jak normalny odpad komunalny. 

Baterie powinny być w maksymalnym stopniu ponownie przetwarzane (np. poprzez zwrot do publicznego zakładu 

recyclingu). Odzysk NaOH z baterii alkalicznych obejmuje opróżnienie elektrolitu, zebranie i neutralizację przy 

pomocy kwasu siarkowego i dwutlenku węgla. Narażenia zawodowe związane z tymi etapami zostało 

przedstawione w scenariuszu narażenia dotyczącym przemysłowego i profesjonalnego zastosowania NaOH. 

1.4.2 Ocena narażenia 

1.4.2.1 Narażenie konsumenta 

W przypadku narażenia konsumenta należy podkreślić, że narażenia na wodorotlenek sodu jest narażeniem 

zewnętrznym. Kontakt z tkanką i wodą doprowadzi do powstania sodu i jonów hydroksylowych. Jony te 

licznie występują w ciele ludzkim. 

Znacząca ilość sodu jest przyjmowana w pokarmach, gdyż normalne spożycie sodu w pożywieniu wynosi 

3,1-6,0 g/dzienne według Fodor et al. (1999). W EU RAR (2007) dla NaOH, stężenia narażenia zewnętrznego 

w mg/kg zostały obliczone i porównanie ze spożyciem sodu w pokarmach, aby sprawdzić czy jest to znacząca 

droga narażenia. Oceniono kilka scenariuszy: środki do usuwania lakieru z podłóg, produkty do prostowania 

włosów, środki do czyszczenia piekarników oraz środki do udrażniania rur. Ogólnie zauważono, że spożycie 

sodu spowodowane używaniem produktów zawierających NaOH jest nieistotne w porównaniu z dziennym 

spożyciem jonów sodu związanym z odżywianiem się (EU RAR, 2007). Skutki spożywania sodu nie są dalej 

brane pod uwagę w niniejszym dossier wodorotlenku sodu. 

Ponieważ przypadkowe narażenie nie jest normalnie uwzględniane w ocenie bezpieczeństwa chemicznego UE 

oraz ponieważ przypadkowe narażenie zostało omówione w EU RAR (2007, Sekcja 4.1.3.2, strony 59-62) nie 

będzie ono dalej omawiane w niniejszym dossier. Jednakże dossier zawiera środki zarządzania ryzykiem dla 

konsumentów rozpoznane w strategii ograniczania ryzyka dla NaOH (EU RRS 2008). 

1.4.2.1.1 Ostre/krótkotrwałe narażenie 

Ostre/krótkotrwałe narażenie zostało ocenione tylko w odniesieniu do najważniejszego zastosowania: 

zastosowania NaOH w środku do czyszczenia piekarników w formie sprayu. Narażenie dróg oddechowych na 

NaOH w środku do czyszczenia piekarników zostało oszacowane przy użyciu różnych metod modelowania: 

1) Oprogramowanie ConsExpo (wersja 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): produkt 

domyślny: środek do czyszczenia piekarników (sposób aplikacji: spray), wartości domyślne odnoszą się do rozpylacza 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): sposób uwalniania: obszar ściany (substytut dla zastosowania ocenianego poniżej) 

Warunki zastosowania i parametry wejściowe 

Warunki zastosowania zostały podane przez producenta produktu tak, jak zostało to przedstawione w 

poniższej tabeli. Tabela ta wymienia tylko konkretne wartości i ich powody, ale nie uwzględnia wartości 

domyślnych stosowanych w różnych modelach: 
 

Parametr Jednostka 

Opakowanie 375 ml rozpylacz 

Stosowana ilość 120 g 
1
 

Czas spryskiwania 120 sek. 
1
 

Obliczony wskaźnik generacji masy 1 g/sek. 
1
 

Odległość wylot-twarz 0,5 m 

Odległość wylot-ściana piekarnika 0,3 m 

Udział masowy związku chemicznego 0,025 (2,5% składnik (33% NaOH) uważany za istotny dla 

możliwego podrażnienia) 

Mediana rozłożenia wielkości cząsteczki 273 µm 
1
 (średnia z trzech pomiarów dla jednego opakowania, 

testowano najniższą wartość z trzech różnych opakowań) 

Współczynnik zmienności (ułamka) mediany 1,15 
1
 (zob. tekst) 

http://www.consexpo.nl/
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Parametr Jednostka 

Maksymalna wielkość cząsteczki 670 µm (oszacowana na podstawie graficznego rozłożenia 

wielkości kropli) 

Kubatura pomieszczenia 15 m
3
 
2
 

Wymiana powietrza 2,5/godzinę (wartość domyślna ConsExpo, używana również w 

SprayExpo) 

Krytyczna średnica inhalacji 670 µm (ustalona na wartość maksymalną, ponieważ szacuje się 

narażenie przy nosie) 
1
 Dane te pochodzą z wartości domyślnych, szczegóły w tekście. SprayExpo wymaga, żeby minimalny czas 

spryskiwania trwał 300 sekund. W celu zachowania całej użytej ilości 120 g wskaźnik generacji masy w tym modelu 

został zredukowany. 
2
 Jest to wartość domyślna dla kuchni z ConsExpo. Wielkość pomieszczenia w SprayExpo (najmniejsza możliwa 

wysokość pomieszczenia: 3 m) została zastosowana, aby uzyskać jednakową wartość pomieszczenia. 

Dane produktu różnią się nieznacznie od tych zastosowanych w ConsExpo 4.1 (Proud’homme de Lodder et 

al., 2006). Autorzy ci zgłaszają wskaźnik generacji masy wynoszący 0,78 g/sek. dla ogólnych środków do 

czyszczenia piekarników. Wartość przyjęta tutaj jest nieco wyższa, ale wciąż mniejsza niż wartość 1,28 g/sek. 

podana przez tych samych autorów w odniesieniu do środków do usuwania tłuszczu w formie rozpylacza. 

Rozmieszczenie wielkości cząsteczki zaczerpnięto z pomiarów właściwych dla tego produktu. Przetestowano trzy 

różne opakowania produktu z trzema pomiarami dla każdego opakowania. Dodatkowo, przeprowadzono pomiary 

w odległości odpowiednio 10 i 20 cm pomiędzy wylotem a wiązką laserową. Na potrzeby oceny narażenia, 

przeprowadzono próby przy odległości 10 cm i wybrano najniższą wartość (średnia z trzech pomiarów). 

Odpowiednie rozmieszczenie jest opisane poprzez (w zaokrągleniu do 3 znaczących cyfr): 

• 10 percentyl z 103 µm 

• 50 percentyl z 273 µm 

• 90 percentyl z 314 µm 

Przy założeniu rozkładu logarytmicznie normalnego (Proud’homme de Lodder et al., 2006), oprogramowanie 

@risk (wersja 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) zostało zastosowane do zdefiniowania "rozmieszczenia 

charakterystycznego dla produktu" z następującymi wartościami: 

• Mediana = 273 µm 

• 10 percentyl 104 µm 

• μ = ln(GM) (odpowiada ln(mediana)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

prowadząc do standardowego odchyłu 314 i W.Z. (314/273 =) 1,15 (ta druga wartość jest wymagana przez 

oprogramowanie ConsExpo). Oprogramowanie @risk również pozwala na obliczenie procentów 

reprezentujących określone klasy rozmiarów (które są wymagane przez modelowanie SprayExpo). 

Szczegółowe wyniki modelowania za pomocą obydwu modeli znajdują się w Załączniku. Należy pamiętać o 

tym, że w ćwiczeniach modelowania zastosowano 2,5% stężenie (z 33% NaOH w wodzie). Z tego powodu 

wyniki zostały podzielone przez 3, aby obliczyć wyniki przedstawione w Tabeli 15. 

Pozostałe oszacowania narażenia 

Raport Oceny Ryzyka UE (2007) dotyczący wodorotlenku sodu określa w przybliżeniu narażenie zawodowe na 

NaOH wynikające ze stosowania środków do czyszczenia piekarników. Oszacowanie opiera się na przyjętym 

stężeniu założenia wynoszącym 10 mg/m
3
 dla aerozoli. Ta wartość pochodzi z doświadczeń z malowania 

natryskowego. Oszacowano, że przy 3% stężeniu NaOH i 30% stężeniu substancji nielotnych w środkach do 

czyszczenia piekarników krótkotrwałe narażenie dróg oddechowych (podczas natrysku) wynosi 1 mg/m
3 
. 

Zatem przy 0,83% stężeniu NaOH w produkcie (tym produkcie) stężenie narażenia dróg oddechowych będzie 

miało wartość 0,3 mg/m
3
. 

Wyniki obliczeń numerycznych 

Wyniki dla różnych metod numerycznych zostały przedstawione w Tabeli 15. W ćwiczeniach modelowania 

zastosowano 2,5% stężenie składnika (składnikiem był 33% NaOH w wodzie). Z tego powodu wyniki 

numeryczne podane w Załączniku zostały podzielone przez 3, aby uzyskać wyniki dla czystego NaOH. 
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Tabela 15 Ostre stężenia narażenia dla konsumentów 

Drogi 

narażenia 

Szacunkowe stężenia 

narażenia 

Zmierzone stężenia 

narażenia 

Wyjaśnienie / źródło 

zmierzonych danych 

Jednostka wartość Jednostka wartość 

Narażenie 

dróg 

oddechowych 

0,012 (średnia) * 

0,33 (najwyższe 

stężenie) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Spryskiwanie 

przez 2 minuty, 60-min. okres 

narażenia 

1,6 mg/m
3
   Średnia SprayExpo dla czasu 

spryskiwania (5 minut) 

0,3 mg/m
3
   Według EU RAR 2007 

* 0,012 mg/m
3
 stanowi średnią dla łącznego czasu narażenia wynoszącego 60 minut, zgodnie z obliczeniami ConsExpo i 

uwzględnia 58 minut bez aplikacji. Ponieważ poszukuje się tutaj średniego stężenia podczas aplikacji, maksymalnego 

stężenia (0,33 mg/m
3
) używa się jako ostrożnego oszacowania średniego stężenia. 

Streszczenie wartości krótkotrwałego narażenia 

Tabela 16 Streszczenie ostrego stężenia narażenia dla konsumentów 

Drogi narażenia Stężenia Uzasadnienie 

Narażenie ustne (mg/kg bw/d)  Nie dotyczy 

Miejscowe narażenie skórne (mg/cm
2
)  Nie dotyczy 

Skórne narażenie ogólnoustrojowe (mg/kg bw/d)  Nie dotyczy 

Narażenie dróg oddechowych (mg/cm
3
) 0,3 do 1,6 Zob. wyniki numeryczne powyżej 

 

1.4.2.1.2 Narażenie długotrwałe 

Narażenie na środek do czyszczenia piekarników w formie sprayu jest ograniczone do kilku minut podczas 

jednego czyszczenia z maksymalnie jednym czyszczeniem dziennym (najgorsze założenie, w praktyce 

występuje mniejsza częstotliwość ok. raz na tydzień). Z tego powodu nie brano pod uwagę narażenia 

długotrwałego. 

Uważa się, że NaOH nie jest systematycznie dostępne w ciele w normalnych warunkach obchodzenia się z 

nim i używania go i z tego powodu nie przewiduje się występowania ogólnoustrojowych skutków NaOH 

związanych z kontaktem ze skórą lub drogami oddechowymi. 

Jeśli przestrzega się zalecanych środków zarządzania ryzykiem, miejscowe narażenie dróg oddechowych nie 

będzie większe w porównaniu z narażeniami dróg oddechowych w SN3. Z tego powodu narażenie dróg 

oddechowych konsumenta nie jest dalej oceniane pod względem ilościowym. 

Narażenie konsumenta na NaOH w bateriach jest zerowe, ponieważ baterie są artykułami zapieczętowanymi o 

długim okresie eksploatacji. 

1.4.2.2 Pośrednie narażenie ludzi poprzez środowisko (ustne) 

Pośrednie narażenie ludzi, na przykład poprzez spożywanie wody pitnej, nie ma znaczenia dla NaOH. 

Jakiekolwiek potencjalne narażenie na NaOH spowodowane wypuszczeniem do środowiska będzie miało 

znaczenie tylko na skalę lokalną. Wszelkie skutki pH spowodowane lokalnym wypuszczeniem do środowiska 

zostaną zneutralizowane w wodzie przyjmującej w skali regionalnej. Z tego powodu pośrednie narażenie ludzi 

poprzez środowisko (ustne) nie ma znaczenia w przypadku NaOH (EU RAR, 2007). 

1.4.2.3 Narażenie środowiskowe 

Zastosowania konsumenckie odnoszą się do produktów już rozcieńczonych, które następnie zostaną szybko 

zneutralizowane w kanale ściekowym jeszcze przed dostaniem się do oczyszczalni lub wody 

powierzchniowej. 
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1.5 Regionalne stężenia narażenia 
 

Uważa się, że jakiekolwiek skutki, które mogą się pojawić, będą miały miejsce na skalę lokalną i z tego 

powodu zadecydowano, że nie ma powodu, aby w ocenie ryzyka uwzględniać skalę regionalną lub 

kontynentalną (EU RAR, 2007). Nie można obliczyć przewidywanych stężeń środowiskowych (PEC). 

Przedstawione zostało jedynie streszczenie zmierzonych poziomów (EU RAR, 2007). 

Emisje NaOH podczas produkcji i używania przede wszystkim odnoszą się do środowiska wodnego. W 

przypadku sodu pozostałymi źródłami antropogenicznymi są na przykład górnictwo oraz posypywanie dróg 

solą (chlorkiem sodu). W wodzie (z uwzględnieniem wody porowej osadów i gleby), NaOH ulega dysocjacji 

na kation sodu (Na
+
) i jon hydroksylowy (OH

-
), które często występują w naturze. 

1.5.1 Woda słodka (wody powierzchniowe) 

Stężenie jonów hydroksylowych (OH
-
) w środowisku zostało bardzo szczegółowo określone za pomocą 

pomiarów pH. Procesy geochemiczne, hydrologiczne i/lub biologiczne przede wszystkim określają pH 

ekosystemu wodnego. Poziom pH jest ważnym parametrem ekosystemów wodnych i jest standardowym 

parametrem w przypadku programów monitorujących jakość wody. Najważniejsze ekosystemy słodkowodne 

na świecie wykazują średnie roczne wartości pH w zakresie od 6,5 do 8,3, ale w innych ekosystemach 

wodnych odnotowano również wartości wyższe i niższe. W ekosystemach wodnych z rozpuszczonymi 

kwasami organicznymi odnotowano pH poniżej 4,0, zaś w wodach o wysokiej zawartości chlorofilu 

asymilacja jonów wodorowęglanowych może skutkować wartościami pH powyżej 9,0 w południe (OECD, 

2002, z UNEP 1995). 

Również sód (Na
+
) został szczegółowo zbadany w ekosystemach słodkowodnych. Na przykład, stężenia 

10 percentyla, średniej i 90 percentyla dla łącznej liczby 75 rzek w Ameryce Północnej Ameryce Południowej, 

Azji, Afryce, Europie i Oceanii wynosiły odpowiednio 1,5, 28 i 68 mg/l (OECD, 2002, z UNEP, 1995). 

W przypadku europejskich wód słodkich istnieją obszerne bazy danych dotyczące właściwości fizyko-

chemicznych, w tym pH, twardości (obliczonej na podstawie zmierzonego stężenia wapnia i magnezu), 

zasadowości (określonej na podstawie alkacymetrii lub obliczonej na podstawie stężenia wapnia) oraz stężenia 

sodu. W ramach Raportu Oceny Ryzyka EU dotyczącym cynku (Holandia, 2004), dane dotyczące właściwości 

fizyko-chemicznych wód słodkich w pojedynczych państwach europejskich oraz połączone dane na temat wód 

słodkich w krajach europejskich zostały zebrane i przedstawione przez De Schampelaere'a et al. (2003) i 

Heijericka et al. (2003). Połączone dane europejskie dla powyższych właściwości fizyko-chemicznych, z 

których wszystkie mają znaczenie dla zmian pH, zostały streszczone w Tabeli 17. Dane w tej tabeli opierają 

się na danych z lat 1991-1996 dla 411 lokalizacji europejskich pochodzących z "GEMS/Baza danych 

dotycząca wody" (Światowy System Monitoringu Środowiska), która skupia się przede wszystkim na dużych 

systemach rzecznych. Analiza korelacji danych z wszystkich 411 lokalizacji wskazuje, że wszystkie parametry 

wymienione w Tabeli 17 są pozytywnie skorelowane, tzn. zwiększone pH łączy się ze zwiększonymi 

stężeniami Ca, Mg i Na oraz zwiększoną twardością i zasadowością (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick 

et al., 2003). 

Wahanie w powyższych właściwościach fizyko-chemicznych dużych systemów rzecznych w różnych 

krajach europejskich jest raczej małe za wyjątkiem pewnych obszarów w krajach skandynawskich (Dania, 

Szwecja, Norwegia i Finlandia) które charakteryzują się "miękką wodą", tzn. twardością <24 mg CaCO3/l i 

niskim pH. Na przykład, w Szwecji wartość 50 percentyla dla twardości wynosi 15 mg CaCO3/l, co jest 

wartością 10-krotnie mniejszą od wartości dla całej Europy. W Szwecji wartość 50 percentyla dla pH wynosi 

nieco mniej niż 7, czyli o około 1 jednostkę pH mniej niż dla całej Europy (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003; Holandia, 2004). 

Dane dotyczące pH (i w przypadku niektórych zakładów - zasadowości) w wodach powierzchniowych, 

przyjmujących ścieki od producentów NaOH, zostały przedstawione w Tabeli 17. We wszystkich oprócz 

3 wodach przyjmujących, dla których dostępne są wartości pH, wartości te mieszczą się w zakresie 6,5-8,5. 

Wody te obejmują wody słodkie (rzeki) i wodę morską; każda z tych wód posiada węższy zakres wartości pH, 

zazwyczaj w ramach jednej jednostki pH (większość wód: zakres pH 7,0-8,0). W ten sposób w większości 

wód przyjmujących wartości pH mieszczą się w zakresie, którego można się spodziewać w większość wód UE 

(zob. Tabela 17). W jednej rzece pH mieściło się w zakresie 6,5-9,0, a w dwóch wodach występował jeszcze 

szerszy zakres wartości pH, viz. 4,2-9,2 w jeziorze oraz 4,5-10,0 w innym, nieokreślonym typie zbiornika 

wodnego. Nie istnieją dane dotyczące stężenia sodu w wodach przyjmujących w pobliżu zakładów 

produkujących NaOH (pytanie o zawartość sodu nie zostało uwzględnione w kwestionariuszu). 
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Tabela 17 Właściwości fizyko-chemiczne europejskich wód słodkich (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003) (Z EU RAR, 2007) 

Wartość 

percentyla 

pH Twardość 
1)

 (mg/l, 

jak СаСОз) 

Zasadowość 1 

(mg/l, jak СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5 percentyl 6,9 26 3 8 1,5 3 

10 percentyl 7,0 41 6 13 2 5 

20 percentyl 7,2 70 15 23 3 7 

30 percentyl 7,5 97 31 32 4 10 

40 percentyl 7,7 126 53 42 5 13 

50 percentyl 7,8 153 82 51 6 17 

60 percentyl 7,9 184 119 62 7 22 

70 percentyl 7,9 216 165 73 8 29 

80 percentyl 8,0 257 225 86 10 40 

90 percentyl 8,1 308 306 103 12 63 

95 percentyl 8,2 353 362 116 15 90 
1)   Twardość: całkowita twardość obliczona na podstawie stężenia Ca i Mg 

 

1.5.2 Woda morska 

W ponad 97% wód morskich świata zasolenie (ilość rozpuszczonych składników nieorganicznych) wynosi 

35 
o
/oo (promil, w g/kg), ale może być również niższe. (Powszechnie stosowana klasyfikacja rodzajów wody w 

oparciu o zasolenie: woda morska: zasolenie > 20 
o
/oo, woda słonawa: zasolenie 5-20 

o
/oo, woda słodka: 

zasolenie < 5 
o
/oo) Głównymi składnikami wody morskiej o zasoleniu 35 

o
/oo są Cl

-
 (19,35 g/kg), Na

+
 

(10,77 g/kg), SO4
2-

 (2,71 g/kg), Mg
2+

 (1,29 g/kg), Ca
2+

 (0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) i HCO3

-
 (0,142 g/kg), 

zasadowość wodorowęglanowa wyrażona tak jakby wszystko było HCO3
-
, gdyż jest to dominujący składnik 

wody morskiej; stężenia CO2 i CO3
2-

 w wodzie morskiej są bardzo niskie w porównaniu ze stężeniem HCO3
-
) 

(Stumm et al., 1981). 

Poziom pH wody morskiej (wody oceanicznej) normalnie wynosi 8,0-8,3, co jest wartością bardzo podobną 

do wartości 80 i 95 percentyla w europejskich wodach słodkich (8,0-8,2, Tabela 17). Całkowity zakres 

wartości pH odnotowany dla wody słonej wynosi 7,5-9,5 (Caldeira et al., 1999) oraz dane z kilku źródeł 

internetowych). Stężenie sodu (Na) w wodzie morskiej (10,770 mg/kg, odpowiadające 10,450 mg/l) jest 

115 razy wyższe niż wartość 95 percentyla dla europejskich wód słodkich (90 mg/l). Stężenie jonów 

wodorowęglanowych (HCO3
-
) w wodzie morskiej (142 mg/kg, odpowiadające 137 mg/l) mieści się pomiędzy 

średnim stężeniem HCO3
-
 (106 mg/l) i stężeniem 90 percentyla HCO3

-
 (195 mg/l) w europejskich wodach 

słodkich, wskazując na relatywnie wysoką pojemność buforową wody morskiej. Całkowita twardość wody 

morskiej (6,100 mg/l, jak CaCO3, obliczona na podstawie stężenia Ca i Mg) jest 17 razy wyższa niż wartość 

95 percentyla w europejskich wodach słodkich, ze względu na znacznie wyższe stężenie Ca i w szczególności 

Mg w wodzie morskiej w porównaniu z wodą słodką. 
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Skróty i akronimy 

AC kategoria artykułu (article category) 

CEPI Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper In-

dustries) 

DNEL obliczony poziom na którym nie obserwuje się skutków (derived no-effect level) 

EASE Estimation and Assessment of Substance Exposure (Estimation and Assessment of Substance 

Exposure) 

ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (European Centre for Eco-

toxicology and Toxicology of Chemicals) 

ERC kategoria uwalniania do środowiska (environmental release category) 

EU RAR Europejski Raport Oceny Ryzyka (European Risk Assessment Report) 

MWW miejscowa wentylacja wywiewna 

OBC ocena bezpieczeństwa chemicznego 

OC warunki pracy (operational conditions) 

OEL dopuszczalne narażenie zawodowe (Occupational Exposure Limit) 

PC kategoria produktu chemicznego (chemical product category) 

PROC kategoria procesu 

RMM środki zarządzania ryzykiem (risk management measures) 

RPE sprzęt ochrony dróg oddechowych (respiratory protective equipment) 

SCOEL Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (Scientific Committee 

on Occupational Exposure Limit) 

SN scenariusz narażenia 

SOO środki ochrony osobistej  

STP oczyszczalnia ścieków (sewage treatment plant) 

SU sektor stosowania (sector of use) 

TRA ocena ryzyka docelowego (Targeted Risk Assessment) 

Wartość TWA wartość średniej ważonej w czasie (Time Weighted Average value) 

WWTP oczyszczalnia (waste water treatment plant) 

 

Powyższa karta charakterystyki została przygotowana w celu dostarczenia danych dotyczących zdrowia, 

bezpieczeństwa i środowiska. Przedstawione informacje odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy i 

doświadczeniu. Chociaż opisy, dane i informacje zawarte w powyższej karcie charakterystyki zostały 

przedstawione w dobrej wierze, należy je traktować jedynie jako wskazówki. Powyższa karta charakterystyki 

nie stanowi gwarancji konkretnych właściwości lub standardów jakości. 

Celem tych informacji jest opisanie naszego produktu biorąc pod uwagę możliwe wymagania bezpieczeństwa, 

ale zadaniem naszego konsumenta jest określenie stosowalności tych informacji oraz przydatności danego 

produktu na jego własne potrzeby, tworząc jednocześnie bezpieczne miejsce pracy i stosując się do 

właściwych przepisów i unormowań prawnych. 

Z uwagi na to, że obchodzenie się z produktem, jego przechowywanie, stosowanie i wywóz odbywa się poza 

naszą kontrolą i wiedzą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z obchodzeniem się z produktem, 

jego przechowywaniem, stosowaniem lub wywozem. 

Należy pamiętać o tym, że jeśli produkt zostanie użyty jako składnik innego produktu, informacje zawarte w 

tek karcie charakterystyki mogą nie mieć zastosowania. 


