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Пътна карта CSR/СЕ
Област на действие 5: Поддръжка на обработката на информация на ниво краен потребител

Обяснителна бележка
Това е работен документ, споделен със заинтересованите страни в Европейската агенция по химикали (ECHA). Той е
предназначен само за справка и подлежи на изменение. Информацията и възгледите, изложени в този документ, отразяват
мнението на авторите и не е задължително да представляват официалната позиция на ЕСНА. Агенцията не поема никаква
отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща се в този документ.

Въведение
Този казус е разработен от ECHA с подкрепата на промишлеността и представители на властите. Той илюстрира къде може
да се използва информацията по веригата на доставки от REACH/CLP за подкрепа на потребители надолу по веригата в
изпълнение на техните задължения съгласно законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд и защита на околната среда.
Тази работа е насочена към поддържане на дискусията със съответните заинтересовани страни за това как промишлените
потребители надолу по веригата могат да интегрират информация от REACH и CLP на ниво дружество за изпълнение
на задълженията си за осигуряване на безопасна употреба на химикали. „Казусът“ съставлява част от съдържанието на
работната среща със заинтересовани участници, състояла се през април 2015 г.1 за събиране на идеи за потребностите на
участниците и области за по-нататъшна работа/сътрудничество.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-use-of-reach-clp-information-atindustrial-sites
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Предговор
Операторите на промишлени инсталации, използващи химикали в дейността си, са основни участници за осигуряване на
безопасна употреба на химичните вещества и управление на свързаните с тях рискове за здравето на човека и околната
среда. При това те трябва да спазват редица законодателни актове, свързани с опазване на околната среда, здравето,
безопасни условия на труд и REACH.
Това е изучаване на казус на потребител надолу по веригата, работещ в отрасъла за нанасяне на галванични покрития/
повърхностна обработка. Предназначено е да служи за илюстрация по практичен и реалистичен начин за това къде се
прилага информацията по веригата на доставки от REACH/CLP и как тя може да бъде използвана в помощ на дружеството
по изпълнението на неговите задължения, свързани със законодателството за опазване на околната среда, здравето и
безопасни условия на труд.
Примерите, представени в този документ, служат за илюстрация на редица начини, по които може да се използва
информацията по веригата на доставки. Все пак примерите не претендират за изчерпателност за идентификация и
илюстриране на всички задължения или възможности за използване на информацията съгласно тези законодателства.
Дружеството, описано в това изучаване на казус, е хипотетично, а нанасянето на галванични никелови покрития е само
един от множеството технологични процеси, използвани в отрасъла за галванични покрития/повърхностна обработка. По
същия начин химикалите, посочени в този документ, представляват малка част от веществата и смесите, използвани в този
промишлен сектор.
Този казус е избран като примерен за типичните процеси, свързани с употреба на химикали, а наученото от него може да
бъде приложено и в други промишлени отрасли.
Изучаването на казуса черпи информация от обществено достъпни източници за описани процеси за повърхностна
обработка, включително възможни сценарии на експозиция и информационни листове за безопасност. Като част от пътната
карта CSR/СЕ2, се работи по подобряване на комуникацията по веригата на доставки между доставчици и потребители
надолу по веригата за безопасна употреба на химикали; това включва проекти за идентификация на добри практики
за хармонизиране на формата и съдържанието на сценариите на експозиция. Трябва да се отбележи, че възможните
сценарии на експозиция, използвани в това изучаване на казус, не следват текущите разработки и добри практики, посочени
в пътната карта, по отношение на всички аспекти на формата и съдържанието. Въпреки това извадките илюстрират
естеството на наличната информация и къде може да бъде открита тя в различните документи.
Източници на информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция, представени в изучаването на казус
•
•
•
•

Sigma Aldrich: флуороводородна киселина (2013), никелов хлорид (2012)
Nordkalk: гасена вар (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: никелов сулфат (2012), никелови брикети (2013)
Nickel Consortia: Общи сценарии на експозиция (ОСЕ, 2014)
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http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap

Съдържание
A.

ОПИСАНИЕ НА ХИПОТЕТИЧЕН ЦЕХ ЗА ГАЛВАНИЧНО НИКЕЛИРАНЕ И НЕГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ

6

1.

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

6

2.

ПРОЦЕСИ

7

2.1
2.2
3.

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
3.1

4.

6.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗРЕШИТЕЛНО СЪГЛАСНО ДЕП

Правни задължения на работодателя
Оценка на риска на работното място
Използване на информация по REACH в оценката на риска

ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
8.1
8.2

9.

Правни задължения на оператора
Необходими параметри
Използване на информация по REACH в заявлението

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ДХА И ДКМ
7.1
7.2
7.3

8.

Севезо 14
Директиви за продукти
Устойчиви органични замърсители

ИЛЮСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

6.1
6.2
6.3
7.

REACH 10
Директива за емисиите от промишлеността (2010/75/ЕС, ДЕП)
Директива за химичните агенти (98/24/EО, ДХА)
Йерархия на управлението
Директива за канцерогени и мутагени по време на работа (2004/37/ЕО, ДКМ)

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ДРУГИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
5.1
5.2
5.3

B.

Околна среда

ОТЧЕТЕНИ ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Повърхностна обработка
Поддръжка 9

Правни задължения на работодателя
Използване на информация по REACH в обучението

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

7
9
9
10
12
12
13
14
14
14
14
15
16
16
16
17
23
23
24
25
33
33
34
41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК С ТЕРМИНИ

43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С ХИМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

43

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

45

Пътна карта CSR/СЕ
Област на действие 5: Поддръжка на обработката на информация на ниво краен потребител

6

A. Описание на хипотетичен цех за галванично никелиране и
неговите дейности
1. Общи съображения
Дружеството е малко предприятие (съгласно определението на EС за МСП3), разположено в една от държавите — членки
на Европейския съюз. Тя е подизпълнител на производители на машини и оборудване. Дружеството извършва нанасяне на
галванични покрития от никел върху части или компоненти, които впоследствие се използват в сглобяването на машини.
Частите, върху които се нанася покритието, са с разнообразна геометрия и размери, с максимално тегло от 2 метрични
тона. Основният материал е стомана или неръждаема стомана.
Дружеството закупува химикали от доставчици, базирани в ЕС, и следователно се явява потребител надолу по веригата
съгласно REACH. Тя не доставя вещества или смеси по-нататък и следователно може да се счита като краен потребител.
Дружеството приготвя разтвора за галванично нанасяне на покрития посредством смесване на различни химични вещества.
Това се извършва на работната площадка и е предназначено за ползване от дружеството. Разтворът за галванично
нанасяне на покрития обикновено е съставен от дейонизирана вода, никелов сулфат, никелов хлорид и борна киселина.

ФИГУРА 1 ОБЩ ВИД НА ЦЕХ ЗА ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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Съоръжението е площадка, специално предназначена за нанасяне на галванични покрития от никел, разположена в
промишлената зона в близост до голям град. Цехът съдържа една технологична линия, общ обем на съдовете за обработка,
надвишаващ 30 м3. Линията включва също и вана, предназначена за снемане на никеловия слой при възникване на
проблеми по време на процеса за галванично нанасяне на покритието. Производственият участък и всички технологични
вани са разположени в отточен резервоар. Освен технологичната линия, цехът е съоръжен с поддържащо оборудване за
полиране и заваряване. Освен това цехът разполага със собствена водопречиствателна станция за отпадни води. Повечето
от технологичните съдове се обслужват на ръка. Разтворите за повърхностна обработка се съхраняват в технологични
цистерни. Останалите химикали се съхраняват в специализирано хранилище за химични вещества.
Определенията на техническите термини в курсив могат да бъдат открити в приложение 1. Списък на термини.
Процесите и основните материални потоци са обобщени във фигура 1.

2. Процеси
2.1

ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА

Частите, върху които трябва да бъде нанесено покритие, се доставят в цеха от изпълнителя. Те се разопаковат и
преминават през подготовка, преди да бъдат заредени в технологичната линия. Тази подготовка включва въвеждане в
системата за управление на производството, визуална проверка, ръчно почистване на повърхността с разтворител при
необходимост (за отстраняване на остатъци от опаковъчния материал и мазнини) и маскиране.
След това обработваните изделия се зареждат ръчно върху рамки за метализация, т.нар. катодни рамки) или държачи,
екранират се (при необходимост) и се повдигат в линията за повърхностна обработка с помощта на мостов кран. След това
рамките с изделията се движат от вана към вана в съответствие със спецификациите на продукта.
Тази първа секция от линията за повърхностна обработка (алкално почистване и киселинно почистване/ецване) подготвя
повърхността на обработвания детайл за действителния процес за галванично нанасяне на покритие (втората секция на
линията). В зависимост от технологичния етап между отделните етапи се извършва изплакване на обработваните изделия с
деминерализирана вода в самостоятелни съдове за изплакване или ръчно над технологичната вана.
След приключване на процеса за нанасяне на галванично покритие обработваните изделия се изплакват, разтоварват
се от стойките или държателите, маскирането се отстранява, а изделията се оставят да изсъхнат. Всички тези операции
се извършват ръчно. След изсушаване, при необходимост изделията преминават довършителна обработка с полиране,
проверка за качество, опаковат се и се изпращат обратно на изпълнителя. Операциите за полиране се извършват в отделен
участък от цеха.
В малко вероятния случай за неуспешен процес за нанасяне на покрития, обработваните изделия се зареждат с потапяне
във вана с азотна киселина, където слоят от никел се отстранява химично. След това обработваният детайл се изпраща
обратно в началото на процеса.
2.1.1

Галванично никелиране

Нанасянето на галванично никелово покритие е процес, при който върху повърхността на обработвания детайл се отлага
никел посредством пропускане на прав ток през електролитен разтвор.
За постигане на желаното качество електролитният разтвор трябва да бъде подгрят до температура около 50°C.
Обработваният детайл се свързва като катод, а метален никел (пелети или брикети) се използва като разтворим анод. Под
действието на пропускания през системата прав ток анодите се разтварят в разтвора. Никеловите катиони в електролитния
разтвор мигрират по посока на катода и се редуцират върху него, образувайки слой от метален никел (вж. фигура 2 по-долу).
Образуването на водород и кислород зависят съответно от ефективността на катода и анода. Обикновено ефективността
на катода е около 90—97% и следователно известна част от тока се консумира за образуване на газообразен водород.
Анодната ефективност е почти винаги 100% и обикновено върху анода се отделя много малко кислород или въобще не се
отделя. Благодарение на високата ефективност на електродите, отделянето на газ при нанасяне на галванични покрития от
никел е минимално.
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Разтворът се разбърква механично за осигуряване на оптимално отлагане на никел.

ФИГУРА 2: ПРИНЦИП НА ГАЛВАНИЧНОТО НИКЕЛИРАНЕ
ОТ: НАРЪЧНИК ЗА ГАЛВАНИЧНО НИКЕЛИРАНЕ: ИНСТИТУТ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НИКЕЛА, 2014 Г.

В таблицата по-долу са представени основните химикали, използвани от дружеството.
ТАБЛИЦА 1: ИЗПОЛЗВАНИ ХИМИКАЛИ

ПРОЦЕС

УЧАСТВАЩИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ

Подготовка на повърхността на работния детайл
Алкално почистване

Натриев хидроксид, натриев карбонат

Киселинно почистване или ецване

Сярна, хлороводородна и/или азотна киселини

Обезмасляване

Ацетон

Маскиране, частично изолиране

Лак, восък

Електролитно метализиране на работния детайл
Електролитно отлагане (източник на метал)

Никел

Електролитно отлагане (добавки)

Никелов сулфат, никелов хлорид, борна киселина, сярна киселина, никелов
карбонат, избистрящи и полиращи агенти

Пречистване на отпадни води
Регулиране на рН, утаяване

Сярна киселина, натриев хидроксид, гасена вар
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2.2

ПОДДРЪЖКА

2.2.1

Мониторинг на технологичните разтвори

За да се гарантира качеството на отложеното никелово покритие, разтворът за галванично никелиране преминава през
непрекъснато филтриране. Освен това всички разтвори за обработка на повърхностите, използвани в дружеството,
преминават ежеседмична вътрешна проверка. Нивото на основните йони и примеси се анализира, а химичният състав на
разтворите се регулира.
2.2.2

Поддръжка на съоръженията

Веднъж на всяко тримесечие производството се спира за еднодневна поддръжка. Съоръженията (електролитни вани,
тръбопроводи и помпени системи за химикали, вентилационна система, електрическа система, хранилище за химикали,
съоръжения за пречистване на отпадни води и др.) се изпразват, почистват, проверяват и при необходимост се ремонтират.

3. Мерки за контрол
3.1

ОКОЛНА СРЕДА

3.1.1

Въздух

Вентилационната система на цеха работи като система за нагнетяване-изпускане на въздух. Въздушният поток се подава в
производствената зона посредством нагнетателни въздуховоди, разположени по продължение на линията за повърхностна
обработка, а потокът на извеждания въздух преминава през изпускателни въздуховоди по продължение на двете дълги
страни на ваните за електролит.
Вследствие на високата катодна ефективност, образуването на мъгла от електролитния разтвор е минимално. Освен това
смукателната система за въздух е съоръжена с мокър скрубер за отстраняване на мъгла от електролит.
При отстраняване на мазнини и повърхностно почистване (ръчно обтриване на обработваните детайли преди нанасяне на
покритията) се отделят малки количества летливи органични съединения.
Електроенергията, необходима за различните дейности, се доставя от общинското електрозахранване. Ето защо дружеството
не разполага със собствена система за генериране на електроенергия и няма свързани с това емисии във въздуха.
Операциите за полиране се извършват в отделен участък на цеха. Машините за полиране са затворени и съоръжени с
локална смукателна вентилация и циклонен прахоуловител.
3.1.2

Вода

Отпадните води от технологичния процес и съпътстващите дейности (промивни води, отток от миене на съоръженията,
напр. подове), които не могат да бъдат използвани повторно в процеса, първоначално се събират в отточен резервоар
(различен от отточния резервоар за улавяне на течности от технологичните вани), след което се изпомпват в станцията за
пречистване на отпадните води на работната площадка. Отпадните води се неутрализират, а никеловите йони се утаяват/
сепарират до шлам, съдържащ никелов хидроксид.
След утаяване шламът се обезводнява с филтър преса до кек, съдържащ максимум 20—25% сухо вещество, за да се
избегне образуване на прах, след което се прехвърля в гъвкави междинни контейнери за насипни продукти (големи торби).
Два пъти годишно големите торби се изпращат в специализирано съоръжение за рециклиране. Процесът на пречистване на
отпадните води е до голяма степен автоматизиран. Само няколко дейности се извършват ръчно, например прехвърлянето
на хидроксиден кек в големи торби, закачване и откачване на големите торби, вземане на проби и анализ на пречистената
вода за проверка на съответствие с изискванията за изпускане в околната среда.
Пречистените води се изпускат в общинската канализационна мрежа и се насочват към градската водопречиствателна
станция.
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3.1.3

Почва

Не се очаква пряко замърсяване на почвата от технологичните процеси, тъй като дейностите се извършват в затворени
помещения с инсталирани физически бариери за предотвратяване на замърсявания. Зоната на производство и всички
технологични вани са разположени в специален отточен резервоар, така че да е възможна лесна проверка на ваните.
Отточният резервоар е съоръжен с алармена система за установяване на течове, а вътрешните му стени са облицовани с
покритие, устойчиво на въздействието на химикали.
Възможно е вторично замърсяване посредством емисии във въздуха (сухи или влажни отлагания).
3.1.4

Отпадъци

Програмата за мониторинг на разтворите за повърхностна обработка (вж. 2.2 Поддръжка) гарантира, че разтворите остават
с необходимото качество и не се налага да бъдат сменяни често. В случаите когато се налага подмяна на разтвори, те се
обезвреждат като опасен отпадък. Освен това дружеството събира разделно различните потоци отпадъци.
3.1.5

Здравето на човека

По време на работа в помещенията работниците носят облекло, устойчиво на химикали, обувки и защитни очила.
Използването на разположени отстрани смукателни въздуховоди около електролитните вани намалява замърсяването на
въздуха на работното място, а оттук и експозицията на работещите по време на нормалните дейности, извършвани при
галванично нанасяне на покрития. Това се потвърждава посредством ежегоден контрол на въздуха.
Освен това при извършване на дейности, създаващи риск от контакт на обработващите разтвори с кожата, работниците
използват специални ръкавици (нитрилен каучук). Такъв контакт е възможен по време на зареждане/разтоварване на
обработваните детайли, изплакване и др. Подобни ръкавици се използват и при извършване на ръчните операции за
пречистване на отпадни води. По време на дейностите за отстраняване на мазнини и технологична поддръжка, работниците
използват специфични лични предпазни средства (ЛПС) (например дихателен апарат или защитно облекло) в съответствие
с работните процедури на дружеството.
Операциите за полиране се извършват в отделен участък от цеха. Машините за полиране са затворени и съоръжени с
локална смукателна вентилация и циклонен прахоуловител. Няма циркулация на въздуха.
Експозицията на работниците с никел се следи биологично чрез анализ на съдържането на никел в урината на работещите,
извършван най-малко веднъж годишно в края на работната смяна и в края на седмицата. Освен това работниците
преминават ежегодни профилактични медицински прегледи.

4. Отчетени правни изисквания
Дружеството има правни задължения съгласно REACH и други директиви на Европейския съюз (ЕС). В изучавания казус
трябва да се отчитат само изискванията на директивите за опазване на околната среда, човешкото здраве и безопасни
условия на труд (ДЕП, ДХА и ДКМ). Следователно, правните изисквания, разглеждани на общо за ЕС ниво, не отчитат
потенциални различия, произтичащи от транспонирането на директивите на национално ниво.
4.1

REACH

Дружеството получава химичните продукти за своята дейност от доставчици, базирани в ЕС, и следователно се явява
потребител надолу по веригата (краен потребител) съгласно REACH4. Дружеството изготвя електролитни разтвори за
галванично нанасяне на слоеве посредством смесване на различни химични вещества, но това се прави само за негова
собствена употреба.
Общите задължения на дружеството съгласно REACH са обобщени в таблица 2 по-долу.
4

Регламент (EО) № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
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ТАБЛИЦА 2: ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА СЪГЛАСНО REACH

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО REACH
Документиране на дейности

Комуникация с доставчика

ПРИЛОЖИМИ ЗА
Всички дейности, свързани с REACH, трябва да бъдат
документирани

Всички вещества, самостоятелно или в
смеси

Чрез комуникация с доставчиците уведомете регистрантите
за вашите употреби на вещества, преди те да регистрират
веществата. В действителност това не е задължително, но по
този начин вашата употреба ще бъде включена в регистрацията.
Помощ за тази задача може да ви окаже вашата отраслова
организация.

Всички вещества, самостоятелно или в
смеси

Свържете се с вашия доставчик за всякаква нова информация за
опасности, свързани с веществото, и приложимостта на мерки за
управление на риска.

Информационен лист за
безопасност (ИЛБ)

При получаване на информационен лист за безопасност (ИЛБ)
трябва да идентифицирате и приложите подходящи мерки за
адекватно управление на рисковете във вашия обект както за
всички работници, така и за околната среда. За целта може да
бъде полезна информацията, посочена в информационния лист
за безопасност. Ако веществото е регистрирано, проверете дали
е включена и вашата употреба.

Самостоятелни вещества или вещества
в смеси, за които се изисква ИЛБ. Това
означава:
1. веществото или сместа отговаря на
критериите за класификация като опасно или
2. вещество (само по себе си) е PBT или
vPvB, или
3. вещество (само по себе си) е включено
в списъка на кандидатите по причини,
различни от 1 или 2.

Когато получите сценарий на експозиция с ИЛБ, трябва да
проверите дали сценарият на експозиция обхваща вашата
употреба на веществото и вашите условия за неговото
използване.
Ако вашите условия на работната площадка съответстват на
сценария на експозиция, не се изискват по-нататъшни действия,
освен да се документира този факт.

Сценарий на експозиция

Разрешаване

Ако това не е така, трябва да предприемете едно от следните
действия:
•
Адаптирайте дейностите си за съответствие с условията
за безопасна употреба, определени в сценария на
експозиция.
•
Поискайте от доставчика да ви предостави сценарий
на експозиция, обхващащ действителните условия на
употреба.
•
Потърсете подходящо алтернативно решение и спрете
употребата на въпросното вещество.
•
Потърсете друг доставчик на същото вещество, който
предоставя информационен лист за безопасност със
сценарий на експозиция, обхващащ вашата употреба.
•
Извършете собствена оценка на безопасност на химично
вещество като потребител надолу по веригата (приложими
са някои изключения).
Ако всяко вещество, което използвате, е в списъка на
разрешенията, може да решите да го замените с по-безопасна
алтернатива или да гарантирате, че вашата употреба е
разрешена.
Ако използвате вещества от списъка на разрешенията, за които
във вашата мрежа за доставка вече има издадено разрешение,
обхващащо употребата ви, е необходимо да уведомите ЕСНА
за вашата употреба и да спазвате всички условия, включени в
разрешението.

Вещества, които сами по себе си:
1. са опасни или PBT или vPvB и
2. производител/вносител е регистрирал в
количества над 10 тона годишно.
Сценарии на експозиция могат да се
представят за вещества в смеси.

Всички вещества, предмет на разрешение

Ограничения

Ако някое от веществата, които използвате, е включено в
списъка на ограничения, трябва да спазвате всички условия,
наложени за това вещество.

Всички вещества, предмет на ограничения

Производители на изделия,
съдържащи SVHC в списъка
на кандидатите

Необходимо е да предоставите на вашите клиенти информация,
позволяваща безопасна употреба на тези изделия.

Изделия, съдържащи концентрации над
0,1%(т/т) от вещество, идентифицирано
като SVHC.

Забележка: това изключва задълженията на потребители надолу по веригата, които доставят химикали по-нататък надолу
по веригата.
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Дружеството може да очаква да получи информационен лист за безопасност за всички опасни вещества и смеси, използвани
в процеса за галванично нанасяне на покрития. Много вероятно е всички вещества, използвани от дружеството, да са
регистрирани или да предстои да бъдат регистрирани съгласно REACH, но не всички от тях ще са с приложени сценарии на
експозиция. Ако веществото е регистрирано, регистрационният номер трябва да бъде съобщен надолу по веригата.
Към момента на изготвяне на този материал, веществата, използвани от дружеството, не са предмет на разрешение и
ограниченията за никел и негови съединения не са приложими за изделията, произвеждани от дружеството.
Борната киселина е идентифицирана като вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC), и добавена в списъка на
кандидатите за разрешение за SVHC през 2010 г.5, и препоръчана за включване в списъка на разрешенията през 2015 г6.
При производство на галванично никелирани изделия всякакви остатъчни следи от борна киселина трябва да са значително
под 0,1% т/т на изделието. Ако това не е така, се прилагат изискванията за вещества в изделия. В изучавания казус тези
изисквания не са взети предвид.
Списъците на веществата, предмет на разрешение или ограничение, се актуализират непрекъснато, поради което е
необходимо дружеството да ги проверява редовно.
4.2

ДИРЕКТИВА ЗА ЕМИСИИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА (2010/75/ЕС, ДЕП)

Инсталацията спада към категория 2.6 от приложение I към ДЕП: „Повърхностна обработка на метали или пластмаси чрез
електролитни или химични процеси, при който обемът на ваните за обработка е над 30 m3.“ Поради това дружеството
попада под действието на ДЕП и трябва да подаде заявление за интегрирано разрешително7 . Изискванията, свързани
с употребата на органични разтворители (за повърхностно почистване на детайлите се използва ацетон), ще бъдат
разглеждани като част от интегрираното разрешително.
Основните задължения за инсталации, попадащи под действието на приложение І на директивата, са:
• взети са превантивни мерки срещу замърсяване;
• приложени са най-добрите налични техники (НДНТ);
• не се предизвиква съществено замърсяване;
• отпадъците са намалени, рециклирани или обезвредени по начин, създаващ най-малко замърсяване;
• енергийната ефективност е повишена до максимално възможната;
• предотвратено е настъпването на злополуки, а тяхното въздействие е ограничено;
• след приключване на дейностите работните площадки са възстановени.
Прилага се Референтен документ за най-добрите налични техники (РДНДНТ) „Повърхностна обработка на метали и
пластмаси“, приет през 2006 г8. Документите РДНДНТ представят голямо количество интегрирани в процеса и заключителни
техники, насочени към основните екологични въпроси на отрасъла за повърхностна обработка на метали и пластмаси. Няма
заключителен документ за най-добри налични техники (НДНТ)9 за този РДНДНТ.

5

Решение ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Интегрираният подход означава, че разрешенията трябва да отчитат общото въздействие на предприятието върху околната среда, включващо например
емисии във въздуха, водата и почвата, генериране на отпадъци, използване на суровини, енергийна ефективност, шум, предотвратяване на злополуки и
възстановяване на работната площадка след закриване. Предназначението на директивата е да осигури високо ниво на защита на околната среда като
цяло. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Заключенията за НДНТ, определени в член 3, параграф 12, гласят, че документ, съдържащ част от референтен документ за НДНТ, в който се
съдържат заключенията за най-добрите налични техники, тяхното описание, информация за оценка на тяхната приложимост, емисионните нива, свързани
с най-добрите налични техники, свързания мониторинг, свързаните нива на консумация и, когато е уместно — съответни мерки за възстановяване на
замърсени зони
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4.3

ДИРЕКТИВА ЗА ХИМИЧНИТЕ АГЕНТИ (98/24/EО, ДХА)

Дружеството използва химични агенти10 в технологичните си процеси и следователно попада под действието на
директивата за химичните агенти (ДХА).
Целта на директивата за химичните агенти е да установи минимални изисквания за защита на работниците от рискове за
тяхната безопасност и здраве, които произтичат или могат да произтичат от въздействието на химични агенти, присъстващи
на работното място, или като резултат от работна дейност, включваща химични агенти.
Директивата определя задължения на властите, работодателите и работниците и предвижда изготвяне на индикативни и
задължителни гранични стойности на професионална експозиция (СПЕ), както и биологични гранични стойности на ниво ЕС.
Раздел II от директивата определя задълженията на работодателя по отношение на опасни химични агенти, което включва
химични агенти, отговарящи на критериите за класификация като опасни вещества съгласно регламента CLP11.
Основните задължения на работодателите са:
• Да идентифицират кои опасни химични агенти присъстват на работното място
• Да оценят риска от всички опасни химични агенти в комбинация на работното място
• Да приложат общите принципи за предотвратяване на рискове, свързани с опасни химични агенти, в съответствие с
йерархията на управление
• Да приложат специфични мерки за защита и превенция, ако извършената оценка показва, че съществува риск за
безопасността и здравето на работниците
• Да установят процедури за действия при злополуки, инциденти и аварийни ситуации
• Да предоставят информация за безопасността и проведат обучение на работниците
Работодателите трябва да извършват и съответно наблюдение на здравето на работниците, ако оценката показва, че
съществува риск за здравето.
4.4

ЙЕРАРХИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Съгласно ДХА опасностите трябва да бъдат елиминирани или сведени до минимум с вземане на превантивни мерки в
следния ред на приоритет:
Заместване с безопасни или по-малко опасни химични агенти
Намаляване на опасността до минимум с прилагане по реда на приоритет на:
a) Работни процеси, инженерингови мерки, оборудване и материали, избягване или свеждане до минимум на изпускането
на опасни химични агенти (напр. затворени процеси);
a) Колективни мерки за защита в източника на риск (напр. LEV);
a) Индивидуални мерки за защита (като лични предпазни средства, ЛПС).
При това работодателят трябва да събере от доставчика информация за безопасността и опазване на здравето, например
съответни информационни листове за безопасност, съставени от доставчика в съответствие с регламента REACH, за да
улесни оценката на рисковете от опасни химични агенти на работното място.

10 Съгласно ДХА „химичен агент“ е всеки химичен елемент или съединение, самостоятелно или във вид на примес, както съществува в естествено
състояние или както е произведен, използван или отделен, включително като отпадъчен продукт, от всяка трудова дейност, независимо дали е произведен
съзнателно или не и дали е пуснат на пазара или не;
11 Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
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4.5

ДИРЕКТИВА ЗА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА (2004/37/ЕО, ДКМ)

Дружеството използва в процесите си вещества, класифицирани като канцерогени (категория 1А/1В) (съединенията на
никела като метален никел, никелов сулфат или никелов хлорид), и следователно трябва да спазва задълженията съгласно
директивата за канцерогени и мутагени по време на работа (ДКМ).
ДКМ е предназначена да осигури защита на работниците от рискове за здравето и безопасността от експозиция с
канцерогени или мутагени по време на работа. Директивата отчита дейности, за които има вероятност да създадат риск от
експозиция, определя задълженията на властите и работодателите, и определя минималните изисквания за осигуряване на
защита, включително гранични стойности.
Основните задължения на работодателите са сходни, но обикновено са по-строги от задълженията, произтичащи от ДХА,
като ударението е поставено върху превенция на експозицията чрез заместване, ограничаване или с технически средства.
Установени са и някои допълнителни изисквания, свързани с канцерогенни/мутагенни вещества (поддръжка на документация
за работници, изложени на експозиция, като при поискване на компетентните органи се предоставя определена информация ),
и подобрени консултации с работници/представители.
Наблюдение на здравето се изисква от ДХА и ДКМ, но практическата организация трябва да бъде установена от държавите
членки в съответствие с националните закони и/или практики.

5. Забележки за други законодателни актове
За дружеството може да са приложими и други законодателни актове в зависимост от мащаба и вида на неговите дейности.
Някои от тях са посочени тук, но няма да бъдат взети предвид при по-нататъшното изучаване на казуса.
5.1

СЕВЕЗО

Директивата Севезо (Директива 2012/18/ЕС) се задейства в зависимост от количеството и класификацията на опасни вещества,
присъстващи в предприятието. Колкото по-големи са количествата опасни вещества, присъстващи в предприятието, толкова
по-строги са правилата (предприятия с „висок рисков потенциал“ разполагат с по-големи количества от предприятията с „понисък рисков потенциал“, поради което са обект на повече изисквания и по-строг контрол). Посочени са някои прагови стойности,
специфични за веществата, но повечето от праговите стойности са установени съгласно категориите за класификация на
регламента CLP (ЕО № 1272/2008).
Севезо може да се прилага за инсталации в зависимост от количествата опасни вещества на работната площадка и тяхната
класификация.
5.2

ДИРЕКТИВИ ЗА ПРОДУКТИ

Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на продуктите е неприложима за дружеството, тъй като услугите за галванично
никелиране не се предлагат на крайни, а на промишлени потребители.
Директива 2006/42/ЕО относно машините е неприложима за дружеството, тъй като тя работи като подизпълнител и
следователно не произвежда или сглобява машини, нито ги предлага на пазара.
5.3

УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

Регламент (EО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) прилага в ЕС две международни
споразумения за елиминиране на производството и употребата на международно признати УОЗ (Стокхолмска конвенция за
УОЗ и протокол за УОЗ).
Промишленият отрасъл за нанасяне на галванични покрития използва като мокрител и средство за потискане образуването
на мъгла перфлуорооктансулфонова киселина (ПФСК) за предотвратяване образуването на опасна мъгла от галваничния
електролит по време на отлагане на покритията. ПФСК е описан в приложение І към регламента, но галваничното нанасяне
на метални слоеве може да използва специфични изключения.
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B. Илюстрация за използване на информация
Преди въвеждане на регламента REACH информационните листове за безопасност (ИЛБ) бяха основен инструмент
за предоставяне на информация за безопасността за опасни вещества и смеси. Все пак информационните листове за
безопасност днес са неразделна част от REACH и тази промяна доведе до нови изисквания към формата и съдържанието
на тези документи.
Информационните листове за безопасност (ИЛБ) са основният инструмент, гарантиращ, че доставчиците предоставят
достатъчно информация по веригата за доставки, за да осигурят безопасната употреба на доставяните от тях вещества.
Информационните листове за безопасност съдържат информация за свойствата на веществото (или сместа) и свързаните с
тях опасности, както и указания за боравене, обезвреждане и транспортиране, а също за първа помощ, противопожарни мерки
и мерки за контрол на експозицията. Тази информация може да бъде открита в основното съдържание на информационния
лист за безопасност или в приложените сценарии на експозиция (когато са приложими). Правилата за идентификация на
вещества в информационните листове за безопасност са посочени в приложение II към регламента REACH.
Процесът на регистрация съгласно REACH и задължението за оценка на опасните вещества изисква генериране на нова
информация там където съществуващата информация за веществата е недостатъчна. Изискването за извършване на
оценка на безопасността на химични вещества (когато е приложимо) означава, че употребите и условията на употреба
на веществата се вземат предвид при оценка на експозицията и разработка на сценарии на експозиция. В резултат в
ИЛБ и сценариите на експозиция (СЕ) трябва да бъде предадена надолу по веригата адекватна, надеждна и качествена
информация.
Ако предоставената информация е неадекватна или ако липсва информация, като първа мярка потребителят надолу по
веригата трябва да се обърне към своя доставчик и да поиска пояснения или допълнителна информация.
За допълване на информацията по веригата на доставка може да бъдат използвани и други източници на информация за
химикали (например порталът за разпространение на данни на ECHA).
Следва да се отбележи, че важна част от информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност,
е получена от прилагането на регламента CLP (Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси). Препратките към REACH в останалата част от документа обхващат генерирана
информация съгласно REACH и регламента CLP.
В този раздел сме идентифицирали коя информация, предоставяна с ИЛБ и СЕ на потребителя надолу по веригата,
може да бъде от полза при изпълнение на задълженията съгласно описаните по-горе примери от законодателни актове,
различни от REACH. Този раздел не е предназначен да служи като насоки за постигане на съответствие със споменатите
законодателни актове.
За целите на илюстрацията са направени извлечения от обобщени сценарии на експозиция (ОСЕ) с никелови съединения,
разработени от Nickel Consortia12 (версии 2014 г.) и публично достъпни информационни листове за безопасност от различни
доставчици.
За разлика от ИЛБ, форматът за сценарии на експозиция не е определен от закона и следователно в него съществуват
вариации в предоставената информация. За да помогне на потребителите надолу по веригата да разберат очакваната
информация в сценариите на експозиция, ЕСНА публикува три образеца за СЕ13 с обяснителни бележки, следващи
препоръчвания формат, разработен от заинтересованите страни в пътната карта CSA/СЕ14. Препратките към конкретни
раздели на сценарии на експозиция в останалата част на документа са направени в съответствие с тези образци.
12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Заявление за интегрирано разрешително съгласно ДЕП
Напомняне: този раздел не е предназначен за предоставяне на насоки за това как да изготвите заявление за разрешително
съгласно ДЕП, а да посочи къде може да бъде използвана информация по REACH за изготвяне на заявление за
интегрирано разрешително съгласно Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП).
6.1

ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

Има два основни случая, когато промишлен оператор трябва да подаде заявление за разрешително съгласно Директивата
за емисиите от промишлеността (ДЕП):
1.

Започване на нова дейност, обект на ДЕП

2.

Съществена промяна в съществуваща дейност, обект на ДЕП (актуализация на разрешително)

Освен това компетентните органи трябва да преразглеждат и актуализират съдържанието на разрешителното през
интервали от време, които може да са специфични за разрешителното. Обикновено операторът трябва да подаде подобно
заявление, с разликата, че може да се използва всяка информация, получена в резултат на промишлени дейности (данни от
мониторинг или инспекция).
6.2

НЕОБХОДИМИ ПАРАМЕТРИ

Основните необходими параметри за заявление за интегрирано разрешително съгласно ДЕП са изложени в член 12 от ДЕП.

Член 12 Заявления за разрешително
Държавите членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че подадените заявления за разрешително
включват описание на:

1.

a) инсталацията и дейностите ѝ;
б) използваните суровини, спомагателни материали и други вещества, както и използваната или генерираната от
инсталацията енергия;
в) източниците на емисии в рамките на инсталацията;
г)

характеристиките на площадката, на която е разположена инсталацията;

д) когато е приложимо — доклад за базовото състояние в съответствие с член 22, параграф 2;
е) вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията за отделните компоненти на околната среда, както и
определяне на възможните значителни въздействия на емисиите върху околната среда;
ж) предложените технологии и други техники за предотвратяване или, в случаите, когато това е невъзможно, за
намаляване на емисиите от инсталацията;
з)

мерките за предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на генерираните от
инсталацията отпадъци;

и) допълнителните мерки, планирани с оглед постигането на съответствие с общите принципи, определящи основните
задължения на оператора, предвидени в член 11;
й) планираните мерки за мониторинг на емисиите в околната среда;
к)

кратка информация за основните алтернативи на предложените технологии, техники и мерки, проучени от заявителя.

Заявлението за разрешително съдържа и нетехническо резюме на данните, посочени в първа алинея.
2.

Когато информация, предоставена в съответствие с изискванията на Директива 85/337/ЕИО, или доклад за
безопасност, изготвен в съответствие с Директива 96/82/ЕО, или друга информация, предоставена в съответствие с
разпоредбите на друго законодателство, изпълнява някое от изискванията на параграф 1, тази информация може да
бъде включена в заявлението или да бъде приложена към него.
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6.3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО REACH В ЗАЯВЛЕНИЕТО

Операторът на инсталацията ще разполага с достъп до информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция
(ако са приложими) за веществата, използвани в инсталацията. Ако липсва информация в предоставените ИЛБ, операторът
трябва да се обърне към своя доставчик/доставчици и да изиска липсващата информация.
Важно е да се отбележи, че информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция са специфични за
предоставения химикал (вещество или смес) и съдържат информация, отнасяща се за идентифицираните в тях употреби.
За сравнение, интегрираният подход на ДЕП означава, че инсталацията се разглежда като едно цяло. Ето защо такава
оценка на вещество или смес не е предвидена, а се отчитат емисиите от инсталацията в околната среда. Не се предоставя
информация по REACH за емисии, генерирани от процеси, за категории или обобщени стойности за вещества, често
споменавани в референтните документи за най-добрите налични техники (РДНДНТ). Изискват се задълбочени познания
върху собствените промишлени процеси и други източници на информация (РДНДНТ, техническа литература и др.), които
трябва да бъдат в основата на информацията, представена в заявлението.
Все пак в заявлението за разрешително може допълнително да се използва информация, съдържаща се в информационни
листове за безопасност и в сценарии на експозиция, по следните начини:

1. Описание на
б) използваните суровини, спомагателни материали и други вещества, както и използваната или генерираната от
инсталацията енергия;
Информационните листове за безопасност са основният източник на информация за описание на вещества и смеси,
използвани в инсталацията. Свързана информация като идентификатори на продукт, класификация за опасност, състав,
концентрация, физикохимични свойства и др. (раздели 1, 2, 3 и 9 на ИЛБ) може лесно да бъде съставена в таблица или
база данни и предоставена като част от документите по заявлението.
Операторът може да добави всякаква друга информация, отнасяща се за веществото или сместа (например функция на
химикала в процеса, информация за доставчика, дата на получаване на ИЛБ, регулаторен статут, информация, свързана
с други закони и др.), която ще бъде полезна за него при проследяване на информацията, свързана с материала за други
цели. За тази цел при търсене на допълнителна помощна информация може да е полезен порталът за разпространение на
данни на ECHA. Пример за доклад за такава таблица е даден в приложение 2.

2. Описание на
в) източниците на емисии в рамките на инсталацията;
г)

когато е приложимо — доклад за базовото състояние в съответствие с член 22, параграф 2;

д) вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията за отделните компоненти на околната среда, както и
е) определяне на възможните значителни въздействия на емисиите върху околната среда;
ж) планираните мерки за мониторинг на емисиите в околната среда.
Класификацията за опасност и екологичната информация в раздели 2 и 12 на ИЛБ могат да спомогнат за идентификация на
вещества и смеси, които са от най-критично значение по отношение на опазването на околната среда. Физичните и химични
свойства, описани в раздел 9 на ИЛБ, могат също да осигурят данни за пътищата на емисия (например „газ“ или „фин
прах“ по отношение на емисии във въздуха). Подобен съвет, свързан с образуването на прах в различни раздели на ИЛБ
(например 7 и 8), може да е индикация за потенциална емисия във въздуха.
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ФИГУРА 3: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

ФИГУРА 4: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 8
ПРАГОВИ СТОЙНОСТИ И СЪВЕТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗУВАНЕТО НА ПРАХ
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ФИГУРА 5: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 12
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

В допълнение на данните, представени в ИЛБ, информацията, съдържаща се в сценария на експозиция, като информация
за изпускане или скорост на освобождаване, може да допринесе за оценка на изпускането на веществото в различни
компоненти на околната среда. Това може да е полезно, особено ако при подаване на заявление за разрешително
дружеството не разполага с налични измерени данни (например за нова инсталация).
За пълно разбиране на предоставената информация е необходимо все пак да се отчете и източникът на данните (измерени
или моделирани).
Комбинираната информация може да служи като индикация за това дали веществото трябва да бъде разгледано при
планиране на доклада за базова линия, или за дейностите по мониторинга.
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ФИГУРА 6: ИЗВАДКИ ОТ ОБОБЩЕН СЦЕНАРИЙ НА ЕКСПОЗИЦИЯ (ОСЕ)2: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ ХЛОРИД
— НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ, НИКЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ХИМИЧНА РЕДУКЦИЯ

3. Описание на
ж) предложените технологии и други техники за предотвратяване или, в случаите, когато това е невъзможно, за
намаляване на емисиите от инсталацията;
Подробните данни за условията на работа и мерките за управление на риска, описани в разширения информационен лист
за безопасност (ИЛБ и приложения сценарий на експозиция), могат да допълнят останалите източници на информация
(например референтен документ за най-добрите налични техники (РДНДНТ) в описанието на инсталации, особено когато се
подава заявление за разрешително при започване на нови работни операции или при актуализация на разрешителното за
включване на нов процес.
Например сценарият на експозиция може да предостави технически условия или организационни мерки (например
обучение на персонала) за предотвратяване или ограничаване на изпускане, емисии и освобождаване в околната среда.
В същото време операторът може да провери дали избраната технология съответства на технологията, препоръчана в
сценария на експозиция.

ФИГУРА 7: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ10: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ — ГАЛВАНИЧНО НИКЕЛИРАНЕ И ЕЛЕКТРОЛИТНО
ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ

4. Описание на
з)

мерките за предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на генерираните от
инсталацията отпадъци;

Операторът трябва да провери раздел 13 на ИЛБ за насоки за правилно управление на отпадъците или подходящи методи
за обработка на отпадъчно вещество или смеси. При необходимост трябва да бъдат предоставени препоръки за методи за
обработка на замърсени опаковки.
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ФИГУРА 8: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 13

ФИГУРА 9: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ ХЛОРИД, РАЗДЕЛ 13

Сценарият на експозиция съдържа също и раздел за условията и мерките, свързани с обработката на отпадъци. Понякога
тази информация съдържа препоръки за възстановяване или рециклиране и може да е полезна за описание на мерките,
използвани в инсталацията.

ФИГУРА 10: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ10: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ — ГАЛВАНИЧНО НИКЕЛИРАНЕ И ЕЛЕКТРОЛИТНО
ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ И ОСЕ2: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ ХЛОРИД — НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО
ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ, ХИМИЧНО НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЕ
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5.

Описание на
и) кратка информация за основните алтернативи на предложените технологии, техники и мерки, проучени от
заявителя;

Информацията, съдържаща се в сценария на експозиция, може да посочва няколко метода за управление на риска.
Дружеството може да използва един от тях и да представи останалите като алтернативни технологии.

ФИГУРА 11: ИЗВАДКИ ОТ ОБОБЩЕН СЦЕНАРИЙ НА ЕКСПОЗИЦИЯ (ОСЕ)2: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ
ХЛОРИД — НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ, ХИМИЧНО НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЕ

Ако някои от използваните от оператора вещества подлежат на регулаторен процес за управление на риска съгласно
REACH (особено при изискване на разрешение или при ограничения), в заявлението за досие за разрешение или досие за
ограничение може да съществува анализ на алтернативи.
Достъп до базата данни има от уебсайта на ECHA:
• Заявление за разрешение http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation.
Директно от списъка с текущи консултации или през връзката за „Възприети становища и предходни консултации по
заявления за разрешение“
• Ограничение http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Директно от списъка с текущи консултации или през
връзката за „Възприети становища“
Това е в сила само за веществата, подлежащи на тези специфични мерки. Повече информация може да откриете в
референтните документи за най-добри налични техники (РДНДНТ) за промишления отрасъл. Освен това при търсене на
алтернативи на опасни вещества в помощ могат да бъдат обществено достъпни сайтове като портала за подкрепа за
заместване (http://www.subsport.eu/).
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7. Оценка на риска за ДХА и ДКМ
Напомняне: този раздел не е предназначен за предоставяне на препоръки за изготвяне на оценка на риска, а да посочи
къде може да бъде използвана информацията по REACH за поддръжка на процеса.
7.1

ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодателят има задължение да определи и оцени рисковете за работниците, създавани от опасни химични агенти.
Тази оценка на риска и прилагане на превантивни мерки трябва да се извършат преди започване на всякакви нови
дейности и трябва да бъдат осъвременявани. Критериите за преразглеждане на оценката на риска включват резултати от
мониторинга (здравен, на експозицията или технически), предизвикващи загриженост или изискващи значителни промени в
условията на работа („значителни промени“ съгласно ДХА са „всички промени в условията, които могат да се отразят върху
експозицията на работника“ съгласно ДКМ). Това включва и промени като нова класификация съгласно регламента CLP,
водещи до класифициране на веществото като канцероген или мутаген.
Член 4, параграфи 1, 3 и 4 от ДХА представят следните насоки:

Член 4 Определяне и оценка на риска от опасни химични агенти
1. При изпълнение на задълженията, определени в член 6, параграф 3 и член 9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО,
работодателят определя най-напред дали на работното място съществуват опасни химични агенти. Ако това е така, той
оценява всеки риск за безопасността и здравето на работниците, който произтича от съществуването на тези химични
агенти, като взема предвид следното:
• техните опасни свойства,
• информацията за безопасност и здраве, която се предоставя от доставчика (например съответния информационен
лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета)15,
• степента, вида и продължителността на експозиция,
• условията на работата, включваща такива агенти, включително тяхното количество,
• граничните стойности на професионална експозиция или биологичните гранични стойности, установени на територията
на въпросната държава членка,
• ефектът от превантивните мерки, които са взети или следва да бъдат взети,
• заключенията, ако има, които следва да се направят от вече извършено наблюдение на здравето.

Работодателят трябва да получи допълнителна информация от доставчика или други налични източници, необходима за
оценка на риска. Когато е уместно тази информация трябва да включва специфична оценка на риска за потребителите,
направена въз основа на законодателството на ЕС за химични агенти.
3. В оценката на риска трябва да бъдат включени определени дейности в предприятието или организацията, например
поддръжката, за които може да се прогнозира значителна експозиция или които могат да доведат до вредно
въздействие върху безопасността и здравето по други причини, дори след като са взети технически мерки.
4. В случай на дейности, свързани с експозиция на няколко опасни химични агента, рискът трябва да бъде оценен въз
основа на риска, създаван от комбинацията на всички вещества.
Освен това член 3, параграфи 3 и 4 от ДКМ определя:

Член 3 Приложно поле — определяне и оценка на рискове

15 Регламент REACH
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3. При оценката на риска, се взимат предвид всички други пътища за експозиция като поглъщане във и/или чрез кожата.
4. При извършване на оценката на риска работодателите обръщат особено внимание на евентуалните въздействия,
отнасящи се до здравето или безопасността на работници, изложени на особен риск и, наред с останалото, вземат
предвид възможността да не използват тези работници в зони, където те могат да бъдат в контакт с канцерогени или
мутагени.
Общи бележки:
Важно е да се отбележи, че оценка на риска трябва да бъде извършена за всички опасни химични агенти, присъстващи на
работното място. Съгласно член 2, буква а) от ДХА „химичен агент“ е всеки химичен елемент или съединение, самостоятелно
или във вид на примес така, както съществува в естествено състояние или произведен, използван или отделен, включително
като отпадъчен продукт, от всяка трудова дейност, независимо дали е произведен съзнателно или не и дали е пуснат на
пазара или не; Това определение е по-широко от определението за вещество в REACH и следователно информацията по
REACH не обхваща всички агенти, присъстващи на работното място, например генерирани вещества като прах.
Важно е също да се отбележи, че ИЛБ и СЕ съдържат информация, отнасяща се за отделни вещества или смеси, докато
оценка на риска на работното място трябва да се извърши за комбинацията от всички опасни химични агенти.
В допълнение, когато на вече съществуващо работно място се използват няколко опасни вещества, условията на място
вероятно няма да съответстват на всяко и всички изисквания, описани в ИЛБ и СЕ. Дружеството трябва да установи дали
неговите технологични процеси и използвани предпазни мерки съответстват на описаните в съответния сценарий(и) на
експозиция (СЕ) и да разработи метод за постигане на съответствие с различните задължения:
• извършване на комбинирана оценка на риска за всички присъстващи опасни вещества
• установяване на мерки за управление на риска за различните задачи, включени в технологичния процес
7.2

ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

На ниво ЕС няма обвързващи правила за начина на извършване на оценка на риска на работното място, но независимо от
това, през 1996 г. Европейската комисия издаде „Ръководство за оценка на риска на работното място“16. Това ръководство
предлага съвети за това как да се извърши оценка на риска на работното място, които могат да бъдат използвани или
адаптирани, в зависимост от преценката, от държавите членки. През 2005 г. Европейската комисия издаде също и
„Практически насоки с необвързващ характер за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани
с химични агенти, по време на работа“17. Предназначението на тези практически насоки е да подпомогне държавите членки
в изготвянето на техни национални политики и да спомогне за постигане на съответствие с техните регламенти за защита
на здравето и безопасността на работниците.
Множество национални органи са разработили собствени насоки и инструменти в поддръжка на работодателите.
В тези документи се предлага следният подход за оценка на риска:
1.

Идентификация на опасности и изложените на риск

2.

Оценка и определяне на приоритет на рискове

3.

Вземане на решение за превантивни действия за елиминиране или управление на рискове

4.

Предприемане на действия за въвеждане на защитни и предпазни мерки

5.

Мониторинг и преглед на оценката, за да се определи дали остава актуална

В повечето от съществуващите компании тези стъпки са част от функцията за опазване на околната среда, здравето и
безопасността, а интервалът от време за преглед на оценката се определя вътрешно. Както бе отбелязано по-горе, REACH
поддържа генериране на нова информация за вещества, която на свой ред се съобщава на потребителите надолу по
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workers-from-the-risks-related-tochemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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веригата. Задълженията по REACH на потребителите надолу по веригата (вж. таблица 2), свързани с информационните
листове за безопасност и сценарии на експозиция, имат свои срокове. Това въвежда нов елемент в поетапния подход за
оценка на риска на работното място и вътрешната цикличност за преглед, възприета от дружеството.
Потребителите/операторите надолу по веригата трябва да оценяват постъпващата нова информация и да определят кои
са необходимите действия за осигуряване на съответствие с REACH, да определят отражението на тези действия върху
задълженията по ДХА/ДКМ и да ги изпълняват в зависимост от необходимостта.
Например промяна в класификацията за опасност на вещество може да изисква промени в мерките за управление на риска,
прилагани за намаление на освобождаването на емисии от работната площадка. Преди прилагане на промените това
трябва да задейства преглед на оценката на риска за процеси, където се използва веществото. Този преглед трябва да
отчита мерките за управление на риска, описани в сценария на експозиция.
Тези прегледи, подкрепени при необходимост с мониторинг или измервания, поддържат продължаващото задължение за
прилагане на технически или организационни мерки за предотвратяване на експозиция на работниците и осигуряване на
постоянно адекватно управление на риска от опасни химикали.
7.3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО REACH В ОЦЕНКАТА НА РИСКА

Предоставените от доставчици на химикали информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция (ако са
приложими) съдържат голяма част от полезната информация за частта от оценката на риска, отнасяща се до опасни
химикали.
Стъпка 1: Идентификация на опасности и изложените на риск
Както бе описано в насоките за оценка на риска по време на работа, първата стъпка е да се установят агентите, които могат
да представляват потенциална опасност за здравето на човека, и да се идентифицират работниците, които могат да бъдат
изложени на тяхното въздействие.
В информационния лист за безопасност следните раздели показват кои вещества или смеси увеличават риска за човешкото
здраве, какви са потенциалните последствия от експозицията и дали съществуват специфични групи работници, изискващи
допълнителна защита (например за избягване на експозиция на бременни жени с химикали, които могат или се предполага,
че увреждат плода).
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Раздел 2: Класификация на опасност, елементи на етикета и предупреждения за опасност.

ФИГУРА 12: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 2

Информация за други опасности, които не водят до класификация, съдържаща се в раздел 2.3, също може да е относима.
Раздел 8.1: Прагови гранични стойности за експозиция на хора (контролни параметри).

ФИГУРА 13: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 8
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Раздел 9: Физични и химични свойства.

ФИГУРА 14: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 9

Раздел 11: Токсикологична информация и кратко описание на токсикологични симптоми и въздействия, до които може да
доведе експозиция на химикала

ФИГУРА 15: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 11
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Раздел 3 на ИЛБ предоставя също и повече информация за състава на химикала и класификацията на различните
компоненти, присъстващи в сместа.

ФИГУРА 16: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН РАЗТВОР В БАНЯ ЗА НИКЕЛИРАНЕ, РАЗДЕЛ 3

Опасност може да произтече от реакции, протичащи между химикалите при определени условия. Информация за
стабилността и реактивността на химикала може да бъде открита в раздел 10 на ИЛБ, а понякога данни за несъвместимости
са посочени и в раздел 7.2.
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ФИГУРА 17: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 10

ФИГУРА 18: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВИ БРИКЕТИ, РАЗДЕЛ 7

В раздела със сценарий на експозиция описанието на работниците, допринасящи за сценария, е свързано с различните
задачи, изпълнявани от тях по време на употреба на веществото. Това спомага за идентифициране на всички работници,
извършващи манипулации и съответно изложени на експозиция на химикала.

ФИГУРА 19: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ10: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ НИКЕЛ – ГАЛВАНИЧНО НИКЕЛИРАНЕ И ЕЛЕКТРОЛИТНО
ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ
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Стъпка 2: Оценка на рисковете
При оценка на рискове трябва да бъдат обсъдени и оценени вероятността за експозиция и тежестта на последствията.
Тежестта на последствията зависи от присъщите свойства на химикалите и възможното взаимодействие с други опасни
химикали, използвани по същото време.
Информацията по REACH за присъщите свойства на химикала и възможните взаимодействия и несъвместимости са
описани в стъпка 1 по-горе.
Вероятността за действително настъпване на експозиция зависи от:
• начина на употреба (използвани количества, продължителност, честота и др.)
• общата организация на работата
• използваното оборудване и технология
• работните процедури.
Раздел 7 на ИЛБ предоставя съвети за безопасни манипулации и съхранение, а раздел 8.2 на ИЛБ описва подходящите
мерки за управление на експозицията (инженерингови и лични предпазни средства (ЛПС).

ФИГУРА 20: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛИ 7 И 8.2

ФИГУРА 21: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛИ 7 И 8.2
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Освен това раздел 2 на сценария на експозиция предоставя информация за условията на работа и мерките за управление
на риска, осигуряващи адекватно управление на риска за специфичната употреба на веществото. Тази информация е тясно
свързана с употребата и параметрите на оборудването/технологията.

ФИГУРА 22: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ4: ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ СУЛФАТ — НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО
ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ, НИКЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ХИМИЧНА РЕДУКЦИЯ

Стъпка 3: Вземане на решение за превантивни действия
Като резултат от стъпка 1 и 2 от оценката на риска от химикалите, използвани от дружеството, трябва да бъдат
идентифицирани и оценени редица специфични рискове. За да може да избере подходящи мерки за елиминиране или
управление на тези рискове, дружеството трябва да:
• отчете информацията, предоставена с ИЛБ и СЕ за всеки химикал и
• вземе решение за група мерки за управление на риска, подходящи за различни задачи и вещества, използвани в
процеса, в т.ч. и рисковете, генерирани от процеса.
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Информацията, предоставена в сценария на експозиция под заглавието „Насоки за потребителя надолу по веригата (ПНВ)
за оценка дали се работи в рамките на границите, определени в сценария на експозиция“, може да включва границите за
гъвкавост, допустими при проверка на това дали условията на употреба на работните места съответстват на препоръчаните
в сценария на експозиция, или връзка откъде могат да бъдат получени такива съвети. Това ще спомогне за постигане на
адекватно ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

ФИГУРА 23: ХИПОТЕТИЧЕН ПРИМЕР ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗДЕЛ 4 ОТ СЦЕНАРИЙ НА ЕКСПОЗИЦИЯ. ТОЗИ ПРИМЕР Е
РАЗРАБОТЕН ОТ ECHA И ФОРМАТИРАН СЪГЛАСНО ОБРАЗЦИТЕ ЗА СЦЕНАРИЙ НА ЕКСПОЗИЦИЯ 18

Освен това на работното място трябва да са налични мерки за оказване на първа помощ, описани в раздел 4 на ИЛБ
(включително противоотрови, противопоказания или неотложно лечение), което би било много полезно за свеждане до
минимум на последствията в случай на случайна експозиция.

ФИГУРА 24: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Информация и обучение на работниците
8.1

ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Директивата относно емисиите от промишлеността (ДЕП) няма специфични изисквания към операторите за обучение
на техните работници, но документът за най-добри налични техники (РДНДНТ) по „Повърхностна обработка на метали и
пластмаси“ счита обучението, информираността и компетентността на персонала като елементи от най-добрата налична
техника от гледна точка на опазване на околната среда, допринасящо за екологичната работа на инсталацията.
Като част от общите задължения за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работниците във всеки аспект,
свързан с работата, работодателят има задължението да предостави адекватно обучение за безопасност и опазване на
здравето на работниците, най-вече под формата на информация и инструкции19.
Директивите ДХА (член 8, параграф 1) и ДКМ (член 11) определят съдържанието, начина и формата за предоставяне
на информация, инструкции и обучение на работниците и/или техни представители. Тези членове определят и кога
информация, инструкции и обучение трябва да бъдат актуализирани или повторени. Осигуряването на достъп на
работниците и/или техни представители до информационните листове за безопасност е задължително.

ДХА, член 8 Информация и обучение на работниците
1. Без да се засягат разпоредбите на членове 10 и 12 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят следи на работниците и/
или техни представители да бъдат предоставени:
• данните, получени съгласно член 4 от настоящата директива, и те да са допълнително информирани винаги, когато
важна промяна на работното място води до изменение в тези данни,
• информация за опасните химични агенти, които се намират на работното място, например наименованието на тези
агенти, рисковете за безопасността и здравето, съответните гранични стойности на професионална експозиция и други
законодателни разпоредби,
• обучение и информация относно подходящите предпазни мерки и действия, които те могат да вземат, за да предпазят
себе си и други работници на работното място,
• достъп до всеки информационен лист за безопасност, предоставен от доставчика в съответствие с член 31 от
Регламент 1907/2006;

и че тази информация да е:
• предоставена по начин, съответстващ на резултата от оценката на риска по силата на член 4 от настоящата директива.
Този начин може да варира от устно съобщение до индивидуална инструкция и обучение, придружени от писмена
информация, в зависимост от естеството и степента на риска, разкрит от изискваната от споменатия член оценка,
• актуализирана, за да отчете променящите се обстоятелства.

2. Когато при работа се използват контейнери и тръбопроводи за опасни химични агенти и те не са маркирани в съответствие
с действащото в Общността законодателство за етикетирането на химични агенти и обозначенията за безопасност на
работното място, работодателят, без да се засягат дерогациите, предвидени в гореспоменатото законодателство, следи да
може ясно да се определи съдържанието на контейнерите и тръбопроводите, заедно с естеството на това съдържание и
всички свързани с него опасности.
3. Държавите членки могат да вземат необходими мерки, за да се гарантира, че работодателите могат да получат (за
предпочитане от производителя или доставчика) при поискване цялата информация за опасни химични агенти, необходима
за прилагането на член 4, параграф 1 от настоящата директива, доколкото Регламент (EО) № 1907/2006 и Регламент (EО)
№ 1272/2008 не предвиждат задължение за осигуряване на информация.
19 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година относно въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на
работниците на работното място.
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ДКМ, член 11 Информиране и обучение на работниците
1. Работодателят взема подходящи мерки, за да могат работниците и/или техните представители в предприятието или
организацията да получат достатъчно и подходящо обучение, въз основа на всички налични сведения, по-конкретно под
формата на информация и указания относно:
a) възможните рискове за здравето, включително допълнителните рискове, свързани с употребата на тютюн;
б) предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се избегне експозицията;
в) изискванията по отношение на хигиената;
г)

носенето и използването на защитна екипировка и облекло;

д) мерките, които трябва да бъдат взети от работниците, по-специално от персонала за спешно реагиране, в случай на
авария и за предотвратяването на аварии.
Това обучение трябва:
• да бъде приведено в съответствие с промяната на рисковете и появата на нови рискове, и
• да бъде повтаряно периодично, ако е необходимо.

2. Работодателите са длъжни да уведомяват работниците за инсталациите и свързаните с тях контейнери, които
съдържат канцерогени или мутагени, и гарантират, че на всички контейнери, опаковки и инсталации, които съдържат
канцерогени или мутагени, са поставени по видим начин четливи етикети както и добре видими предупредителни знаци и
знаци за опасност.
8.2

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО REACH В ОБУЧЕНИЕТО

Напомняне: този раздел не е предназначен за предоставяне на препоръки за организация или провеждане на обучение, а
да посочи къде може да бъде използвана информацията по REACH за поддръжка на тази дейност.
Както бе споменато по-рано, съгласно ДХА, е задължително да се осигури достъп на работниците и/или техни
представители до информационните листове за безопасност. В допълнение едно от основните задължения на оператора
съгласно ДЕП е да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на злополуки и ограничаване на последствията от
тях.
Информационните листове за безопасност и сценарии на експозиция съдържат информация, която може да се използва
за планиране и структуриране на обучението на работници за подобряване на химичната безопасност, намаляване на
злополуки и последствията от тях.
Работодателят има право да реши какво е подходящото ниво на необходими подробности, както и по какъв начин трябва
да бъдат организирани потребностите от обучение, но може да е полезно да направи разграничение между обучение за
нормални условия на работа и обучение за реакция при произшествия.
8.2.1

Нормални условия на работа

Раздел 16 от ИЛБ предоставя общи препоръки за обучение, подходящо за работниците, за да се гарантира опазване на
човешкото здраве и на околната среда.

ФИГУРА 25: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 16
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Раздел 2 от информационния лист за безопасност описва опасностите от веществото или сместа и подходящата
предупредителна информация във връзка с тези опасности. Елементите на етикета помагат на потребителите да
разпознаят с един поглед основните опасности и мерките за защита. Обучението е особено необходимо, за да се гарантира,
че работниците разпознават и разбират новите класове за опасност, пиктограми, предупреждения за опасност и препоръки
за безопасност, въведени със CLP.

ФИГУРА 26: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛИ 2.1 И 2.2

Инструкциите за манипулация и съхранение в раздел 7, свързани със защитата от експозиция в раздел 8.2 и съображенията
за обезвреждане и преработка в раздел 13 на ИЛБ, трябва да са в основата на безопасната работа на работещите с
химикали при нормални условия на работа.
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ФИГУРА 27: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 7

ФИГУРА 28: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 8,2

ФИГУРА 29: ФИГУРА 27: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 13

В сценария на експозиция разделът, описващ условията на употреба, свързани с експозицията, съдържа важна
информация относно условията за безопасно използване в околната среда (понякога под заглавието „Сценарий принос за
околната среда“). Тази информация може да е полезна за целите на обучението.
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ФИГУРА 30: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ4 ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ СУЛФАТ — НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО
ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ, НИКЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ХИМИЧНА РЕДУКЦИЯ — 2.1 КОНТРОЛ ВЪРХУ
ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По същия начин разделът, описващ условията за употреба, засягащи експозицията на работниците, съдържа важна
информация, свързана с условията за безопасна употреба, които могат да бъдат включени в дейностите по обучението.
Тази информация е представена понякога под заглавието „Сценарий принос за работника“.
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ФИГУРА 31: ИЗВАДКИ ОТ ОСЕ4 ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ: НИКЕЛОВ СУЛФАТ — НАНАСЯНЕ НА ГАЛВАНИЧНО
ПОКРИТИЕ, ЕЛЕКТРОЛИТНО ФОРМИРАНЕ НА НИКЕЛ, НИКЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ХИМИЧНА РЕДУКЦИЯ — 2.2 КОНТРОЛ ВЪРХУ
ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА СЦЕНАРИЙ С ПРИНОС ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА 4.2

8.2.2

Реакция при произшествия (експозиция, пожар, разливи)

Мерките за първа помощ, описани в раздел 4 на ИЛБ, са важни за свеждане до минимум на последствията за пострадалия
от случайна експозиция, но понякога и за лицето, оказващо първа помощ.
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ФИГУРА 32: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, РАЗДЕЛ 4

В раздел 5 на ИЛБ по време на обучение е необходимо да се обърне особено внимание на неподходящи пожарогасителни
среди и специални опасности, възникващи от химикала в случай на пожар. Възможно е да бъдат предоставени и
допълнителни инструкции за обезвреждане на остатъците. Това ще спомогне да се сведат до минимум последиците и да се
избегнат опасни реакции при борба с пожари, включващи химикали.

ФИГУРА 33: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 5
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Мерките при аварийно изпускане, описани в раздел 6 на ИЛБ, съдържат също информация за личните мерки за защита,
лични предпазни средства, защитно оборудване, което трябва да се използва и мерките за опазване на околната среда,
които трябва да бъдат спазени при аварийни разливи или изтичания. Тези препоръки са полезни, за да се сведат до
минимум последиците от аварийно изпускане за околната среда и здравето на човека.

ФИГУРА 34: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, РАЗДЕЛ 6
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9. Управление на риска в ежедневните дейности
Управлението на риска е част от нормалните ежедневни работни дейности и основен аспект на ДЕП, ДХА и ДКМ. Целта е да
се гарантира, че дейностите се управляват с подход, в който първо се извършва оценка и след това се управлява рискът.
Важна допълнителна стъпка е да се вземат мерки за редовен преглед на оценката, както и в случаите, когато е необходима
актуализация. Обикновено критерии за извършване на преглед са промени в процеса, потенциално опасни ситуации или
произшествия.
Извършване на преглед може да се наложи и вследствие на нова информация, представена в ИЛБ и ЕС. Например промяна
в класификацията за опасност на вещество или смес може да има различни последици върху мерките за управление на
риска, да изисква актуализация на оценката на риска и дори екологично разрешително. Също така подобни последствия
могат да имат и промени в сценариите на експозиция.
Когато информационен лист за безопасност (и ако е приложимо — сценарий на експозиция) се предоставя на потребител
надолу по веригата, най-лесният начин да се определи дали документът представлява редактирана версия е да се провери
първата страница на ИЛБ, където трябва да е посочена информация за редакции.
Раздел 16 на ИЛБ съдържа индикации къде са въведени промени към предходната версия на ИЛБ. Това ще спомогне за
откриване на промени в ИЛБ, които имат известно въздействие върху управлението на риска. Освен това, ако посочените
промени са недостатъчно ясни, можете да поискате допълнителни разяснения от вашия доставчик.

ФИГУРА 35: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 1

ФИГУРА 36: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НИКЕЛОВ СУЛФАТ, РАЗДЕЛ 16
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Начинът за обозначаване на промените, посочен в раздел 16, може да варира. В примера по-горе доставчикът е избрал да
подчертае елементи в документа, които са били променени. Друг пример е показан тук.

ФИГУРА 37: ИЗВАДКИ ОТ ИЛБ ЗА НЕГАСЕНА ВАР, РАЗДЕЛ 16

За ефективна обработка на получената информация може да е полезно да създадете референтен списък за използваната
информация. Списъкът помага за определяне на това каква информация е използвана в изпълнение на кое изискване на
закона. Когато информацията се измени, е по-лесно да се проследят последствията и да се приложат съответните промени.
Пример за това е посочен в приложение 3.
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Приложение 1. Списък с термини
Краен потребител
Лице или орган, използващ вещества или препарати в промишлена или професионална дейност (т.е. не е консуматор или
дистрибутор), който не извършва доставка надолу по веригата.
Маскиране
Маскиране се използва в повечето довършителни операции върху метали, когато е необходимо на обработка да бъде
подложена само специално определена част от повърхността на детайла.
Екраниране
Екраниране се използва за отклоняване на прекомерния ток от участъци с висока плътност на тока, за избягване на
прекомерно натрупване на отлагания.
Катодна рамка
Рамка или стойка — представлява електропроводимо устройство, поддържащо честите в неподвижно състояние по време
на цикъла на галванично нанасяне на покрития. Трябва да е с висока електропроводимост поради необходимостта от
електрическо свързване на частите към електрическата шина и източника на прав ток. Цялата повърхност с изключение на
зоните на контакт обикновено са покрити с химично устойчива и изолираща пластмаса.
Отточен резервоар
Шахта или резервоар, служещ за оттичане или събиране на течности

Приложение 2: Обобщена таблица с химична информация
Пример за таблица, която може да бъде изготвена от дружеството за обобщаване на основна информация, свързана с
вещества и смеси, използвани от дружеството. Колона 6 съдържа описание на дружеството на дейностите, включващи
веществата. В колони от 7 до 11 се записва начинът, по който дружеството свързва своите дейности с различен дескриптор
за категории на употреба, съгласно описаното в ръководството за употреба20. В зависимост от конкретните потребности
на дружеството е възможно да бъде добавена и друга информация (например: гранични стойности на професионална
експозиция, данни за контакт с доставчици, дата на получаване на ИЛБ/СЕ, регулаторен статут на веществото съгласно
REACH21, информация, отнасяща се за друго законодателство, количество на обекта, информация за опаковка, карта на
кодовете, използвани в отрасъла и др.).
Този вид обобщение позволява преглед на използваните химикали и може да улесни проследяването на промени,
например при получаване на актуализирани информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция. В
допълнение информацията може да бъде лесно извлечена за други цели, например при заявление за разрешително
съгласно ДЕП, оценка на работното място и др.

20 Към датата на публикуване „Ръководството относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества“, глава С.12:
Описание на употреба“ бе под редакция (очаква се да се публикува към края на 2015 г.) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
21 Например, ако веществото е включено в списъка на кандидатите или списъка на разрешенията и др.
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ТАБЛИЦА 3: ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С ХИМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

НАТРИЕВ ХИДРОКСИД (ГАСЕНА ВАР)
СЯРНА КИСЕЛИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО

МЕТАЛЕН НИКЕЛ

КОНЦ.

ФОРМА

CAS

КЛАСИФИКАЦИЯ
(РЕГЛАМЕНТ CLP)

СОБСТВЕНО ОПИСАНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО

Сенс. на кожата 1 H317
Канц. 2 H351
STOT RE 1 H372
Хронична опасност
за водната среда,
категория 3 H412

Прехвърляне от 50 кг варел в
електролитната вана
Потапяне на обработвания
детайл
Съхранение между употреби

100

Твърдо, масивно

7440-02-0

КАТЕГОРИЯ НА
ПРОЦЕСИТЕ
(PROC)

ИЗПУСКАНЕ В
ОКОЛНАТА СРЕДА
КАТЕГОРИЯ (ERC)

КАТЕГОРИЯ
НА ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ

PROC8a
PRОС13

ERC5

PC14

Средство за нанасяне на покритие

КОНЦ.

ФОРМА

CAS

КЛАСИФИКАЦИЯ
(РЕГЛАМЕНТ CLP)

Прехвърляне от 25 кг
Дразн. на кожата 2,
торба към процесите за
H315
пречистване на отпадни води
Опасно за очите 1 H318
Етап на смесване
STOT SE 3, H335
Съхранение между употреби

СОБСТВЕНО ОПИСАНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО

100

Твърдо,
прахообразно

1305-62-0

КАТЕГОРИЯ НА
ПРОЦЕСИТЕ
(PROC)

ИЗПУСКАНЕ В
ОКОЛНАТА СРЕДА
КАТЕГОРИЯ (ERC)

КАТЕГОРИЯ
НА ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ

PROC8a
PRОС5

ERC6б

PC37, PC20

Агент за регулиране на рН

КОНЦ.

ФОРМА

CAS

КЛАСИФИКАЦИЯ
(РЕГЛАМЕНТ CLP)

СОБСТВЕНО ОПИСАНИЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО
Прехвърляне от ІВС към
процесите за пречистване на
отпадни води
Етап на смесване
Съхранение между употреби

95-97

Течност

7664-93-9

Кор. на кожата 1A H314

КАТЕГОРИЯ НА
ПРОЦЕСИТЕ
(PROC)

ИЗПУСКАНЕ В
ОКОЛНАТА СРЕДА
КАТЕГОРИЯ (ERC)

КАТЕГОРИЯ
НА ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ

PROC8b
PRОС5

ERC6б

PC37, PC20

Агент за регулиране на рН
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Приложение 3: Референтен списък на предлагано използване на
информация
Тази таблица е запис, в който информацията, съдържаща се в информационния лист за безопасност и в сценария на експозиция,
се предлага да бъде използвана за постигане на съответствие с правните задължения, описани в изучавания казус.
При предоставяне на актуализирана информация за химикали тази таблица може да помогне при оценка на това кои
промени от получената информация трябва да бъдат взети предвид.
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

Информационен лист за безопасност

Разрешително по ДЕП б

Първа страница, заглавие

Управление на риска, оценка на получаваната
информация

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/
предприятието
1.1 Идентификатор на продукта

Разрешително по ДЕП б

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение,
Разрешително по ДЕП б
и употреби, които не се препоръчват
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
1.4 Телефонен номер при спешни случаи
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Оценка на риска стъпка 1

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Разрешително по ДЕП б
Разрешително по ДЕП в, д, е, й
Оценка на риска стъпка 1
Обучение на работника

2.2: Елементи на етикета

Оценка на риска стъпка 1
Обучение на работника

2.3 Други опасности

Разрешително по ДЕП б
Оценка на риска стъпка 1

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Разрешително по ДЕП б
Оценка на риска стъпка 1

3.1 Вещества
3.2 Смеси
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1 Описание на мерките за първа помощ
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време
симптоми и ефекти
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и
специално лечение
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

Оценка на риска стъпка 3
Обучение на работника
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ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Средства за гасене на пожар

Обучение на работника

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Обучение на работника

5.3 Съвети за пожарникарите
5.4 Допълнителна информация

Обучение на работника

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Обучение на работника

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни
случаи
6.2 Мерки за опазване на околната среда
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
6.4 Позоваване на други раздели
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Оценка на риска стъпка 2
Обучение на работника

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1 Параметри на контрол

Оценка на риска стъпка 1

Гранични стойности на професионална експозиция (OEL)
Получени недействащи дози/концентрации (DNEL)
Предполагаеми недействащи концентрации (PNEC)
8.2 Контрол на експозицията

Разрешително по ДЕП в, д, е, й
Оценка на риска стъпка 2
Обучение на работника

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Разрешително по ДЕП б
Оценка на риска стъпка 1

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
9.2 Друга информация
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1 Реактивност

Оценка на риска стъпка 1

Пътна карта CSR/СЕ
Област на действие 5: Поддръжка на обработката на информация на ниво краен потребител

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

10.2 Химична стабилност
10.3 Възможност за опасни реакции
10.4 Условия, които трябва да се избягват
10.5 Несъвместими материали
10.6 Опасни продукти на разпадане
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Оценка на риска стъпка 1
Оценка на риска стъпка 2

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Разрешително по ДЕП в, д, е, й

12.1 Токсичност
12.2 Устойчивост и разградимост
12.3 Биоакумулираща способност
12.4 Подвижност в почвата
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1 Методи за третиране на отпадъци
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
14.1. Номер по списъка на ООН
14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
14.4. Опаковъчна група
14.5. Опасности за околната среда
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II към
MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/
законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Разрешително по ДЕП з
Обучение на работника
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ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

15.2 Оценка за безопасност на химичното вещество
РАЗДЕЛ 16: Друга информация
(i) Указване на промените

Управление на риска, оценка на получаваната
информация

(ii) Съкращения и акроними
(vi) Съвети за обучение
(iv) Допълнителна информация

Обучение на работника

Пътна карта CSR/СЕ
Област на действие 5: Поддръжка на обработката на информация на ниво краен потребител

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

Сценарий на експозиция
Заглавие на СЕ (кратко)
1. Заглавен раздел

Оценка на риска стъпка 1

Име на СЕ/употреба
Приложно поле
2. Условия на употреба, влияещи върху експозицията
2.1 Сценарий принос за околната среда

Обучение на работника

Характеристики на продукта (изделието)
Използвано количество, честота и продължителност на употреба (от времето на
функциониране)

Оценка на риска стъпка 2

Технически и организационни условия и мерки

Разрешително по ДЕП ж
Разрешително по ДЕП в, д, е, й
Разрешително по ДЕП к

Условия и мерки, свързани със станцията за пречистване на отпадни води
Условия и мерки, свързани с обработката на отпадъци (включително отпадъчни
изделия)

Разрешително по ДЕП з

Други условия, засягащи експозицията на околната среда
Допълнителен съвет за добра практика. Задълженията по член 37, параграф 4 от
REACH не се прилагат.
2.2 Сценарий принос за работника

Оценка на риска стъпка 2
Обучение на работника

Характеристики на продукта
Използвано количество (или съдържащо се в изделия), честота и продължителност на
употреба/експозиция
Технически и организационни условия и мерки
Условия и мерки, свързани с лични предпазни средства, хигиената и оценка на
здравето
Други условия, засягащи експозицията на работниците
Допълнителен съвет за добра практика. Задълженията по член 37, параграф 4 от
REACH не се прилагат.
3. Определяне на експозицията и препратка към нейния източник
3.1 Сценарий принос за околната среда
3.2 Сценарий принос за работника
4. Насоки към ПВ, за да се прецени дали работи в границите, заложени от СЕ

Оценка на риска стъпка 3
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