Ověření souladu s ES
Název látky (dle BL)
Název látky (dle BL)
Dodavatel
Určené použití v BL
Identifikace expozičního scénáře

o-xylen
XXXX
Použití jako meziprodukt
ES 2

1. Posouzení pokrytí podporovaného použití, procesů a činností
a/ pokrytí použití a procesů deskriptory
Kategorie
oblasti použití (SU)
procesů (PROC)
uvolňování do ŽP (ERC)

Označení
SU 3, 8 , 9
PROC
1,2,3,4,8a
8b,15
ERC 1, 4

chemických výrobků (PC)

Odpovídá

poznámka

Ano

SU 3, 8 , 9

Ano

PROC 2,8b,15

Ano

ERC 1, 4
Týká se výrobků - směsí, pro případy látky většinou
neuvedeno (NA – není aplikovatelné)
Např. Nejsou nutná

Ano/ Ne/NA

Potřebná opatření:
SU 3

Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových
zařízeních

SU 8

Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků)

SU 9

Výroba lehkých chemických látek

PROC1

Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná.

PROC2

Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou
expozicí (např. odběr vzorků).

PROC3

Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace).

PROC4

Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice.

PROC8a

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v
nespecializovaných zařízeních.

PROC8b

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve
specializovaných zařízeních.

PROC15

Použití jako laboratorního reagentu.

ERC1

Výroba látek

ERC4

Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů

b/ pokrytí činností
poznámka
Jsou zahrnuty všechny činnosti?
Použití pokryto

Ano

2. Posouzení provozních podmínek
Položka

Hodnota z ES

(Maximální) délka trvání a
četnost použití

8 hod/den

Množství (max.) používané za
jednotku času
Teplota

375 000 t/rok

Odpovídá

Ano

Ano/ne

20°C nad okolní teplotu

Ano

100 %

Ano

Koncentrace ( látky ve směsi)
Fyzikální forma

Kapalina

Provozní podmínky ve vztahu
k lidem - pracovní ovzduší

Limity
PEL 200 mg/m3
NPK – P 400 mg/m3

Poznámka / popis neshody

Ano

Ano/ne

( KRITICKÁ MÍSTA ? )

Ano/ne

Vypočítat z naší spotřeby,
porovnat s hodnotou
vypočtenou/
odvozenou/měřenou

Ano/ne

Vypočítat z naší spotřeby,
porovnat s hodnotou
vypočtenou/
odvozenou/měřenou

Ano/ne

(důvod proč není expozice)

DNEL akut. Inhal .: 442 mg/m3
DNEL long.t.Inhal .: 221 mg/m3

Provozní podmínky, které ovlivňují expozici ŽP:
Odpadní voda: Frakce
z procesu

0,003

Vzduch: Frakce z procesu

0,005

Půda: Frakce z procesu :

0,0001

Maximální koncentrace
v ovzduší [kg/m3]

PEC: -

Sladká voda [mg/L]
Výstup z ČOV

PEC: 0,1194 mg/l
Pro tonáž 3 570t/rok

koncentrace před vstupem do
ČOV

Ano/ne

80%

Porovnat tonáž
Porovnat PEL
Porovnat tonáž

0,3%
Pro tonáž 3 570t/rok

Účinnost likvidace emisí

Např. Pro laboratorní
použití se nepředpokládá
překročení limitu

Ano/ne

Porovnat vypočtenou
hodnotu

Účinnost likvidace ČOV
emisí

93,57 %

Uzavřenost procesu

-

-

Další dle posuzovaného SE

Nejsou stanoveny
specifické podmínky

3. Posouzení opatření k řízení rizik
položka

Odpovídá
Ano/ Ne

Poznámka/popis neshody

Ochrana zdraví na pracovišti
Organizační opatření

ano

Procesní kontroly

-

Technická opatření (větrání stanovené účinnosti ,filtry …)
Osobní ochranné pomůcky
Další.

ano
Ano/ ne

(rukavice dle EN 374 pokud může nastat kontakt …kontrola)
Nic -viz ES

Opatření k ochraně životního prostředí
Organizační opatření

-

Procesní kontroly

-

Technická opatření (např. úprava
odpadní vody (stanovené
účinnosti)

ES: ČOV - účinnost 93,57 % (snadno rozložitelná látka)
ano

Omezení emisí

ES: …..
-

Omezení v odpadních vodách

Opatření týkající se odpadů

Účinnost likvidace emisí > 80 %

Ano/ne

Jaké u uživatele (spalovna odplynů, hermetizace zásobníků,
hermetizace výrobní linky, …), nebo pokud nejsou předepsána ani
realizována: nepožadováno
ES: Kaly z COV ne na půdy , kaly spálit nebo zregenerovat

Jaké u uživatele (způsob likvidace)

Další

4. Celkové zhodnocení: (nehodící škrtnout)
Podmínky použití látky JSOU pokryty scénářem expozice.
Podmínky použití látky NEJSOU pokryty scénářem expozice

Zpracoval:

Datum:
Projednáno na odd. REACH dne ………
s následujícím výsledkem:
1. Použití je v souladu se scénářem expozice
2. Dodavatel bude požádán o zařazení našeho použití mezi určená použití
3. Budou přijata opatření, aby byly splněny podmínky použití popsané ve scénáři expozice
4. Nákup se pokusí vyhledat jiného dodavatele, který poskytuje látku se scénářem expozice
pokrývajícím naše použití.

