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Oddíl な┺ )dentifikace látky【směsi a společnosti【podniku 

な┻な )dentifikátor výrobku┺ 
Název┺ Čpavková voda 

Obchodní název┺ Čpavková voda technická 

Číslo CAS┺ 1336-21-6  

Číslo ES┺ 215-647-6  

Indexové číslo┺ 007-001-01 -2 

Registrační čísla slo:ek směsi:  
amoniak┸ bezvodý┺ どな-2119488876-14 

な┻に Příslušná určená pou:ití látky nebo směsi a nedoporučená pou:ití:  
Určená pou:ití┺ Distribuce┸ průmyslové pou:ití ゅvýroba chemických látek a směsíょ┸ extrakční činidlo┸ výroba nátěrů a barev┸ úprava vody┸ redukční činidlo pro sní:ení emisí NOx a SOに┸ výroba farmaceutických látek┸ úprava kovů┸ výroba biocidních prostředků┸ polovodičů┸ textilních barviv┸ výroba polymerů┸ inkoustů a tonerů┸ úprava ků:e┸ neutralizační činidlo┸ pomocné prostředky pro vý:ivu┸ mycí 
a čisticí prostředky┸ fotochemikálie┸ kosmetika┸ výroba hnojiv┻ 
Nedoporučená pou:ití┺ Data nejsou k dispozici. 

な┻ぬ Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu┺ 
Následný u:ivatel┸ distributor┺ 
VIA-REK, a.s. 

Ol┻ Bla:ka なねの┸ はばひ どに Rájec-Jestřebí┸ CR )ČO┺ ねひねのどひのは 

Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955) 

Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933) 

email: expedice@via-rek.cz  

な┻ね Telefonní číslo pro naléhavé situace┺ Toxikologické informační středisko ギねにど ににね ひなひ にひぬ┸ ギねにど ににね ひなの 40に ゅにね hod┻ denněょ Na Bojišti な┸ 
128 08 Praha 2 ‒ informace pouze pro zdravotní rizika ゅakutní otravy lidí a zvířatょ┻ 
Oddíl に┺ )dentifikace nebezpečnosti 
に┻な Klasifikace látky nebo směsi┺ 
Klasifikace podle nařízení ゅESょ č┻ のはぴは【はねねふ ゅCLPょ┺ 
Třídy a kategorie nebezpečnosti┺  
Skin Corr. 1B, H 314 

Aquatic Acute 1, H 400  

STOT SE 3, H 335 

Celková klasifikace┺ Směs je klasifikována jako nebezpečná┻ 
Nebezpečné účinky na zdraví: Mů:e způsobit podrá:dění dýchacích cest┻ Způsobuje tě:ké poleptání ků:e┻ 
Bezvodý amoniak: Akutně toxický při vdechování┻ Způsobuje tě:ké popáleniny a poškození ků:e při kontaktu s poko:kou┻ Vdechování nízkých koncentrací způsobuje kašel┸ podrá:dění dýchacích orgánů┸ podrá:dění očí┸ slzení┸ rýmu┸ při vyšších koncentracích mů:e způsobit popálení nosu┸ dýchacího traktu┸ edém plic┸ bronchitidu┸ dýchací potí:e┻ Nepředpokládá se mutagenita┸ není :ádný důkaz 
o karcinogenních účincích┸ jako: i toxicita pro reprodukci┻ V neurotoxikologické studii na lidských dobrovolnících┸ týkající se rozvoje toxicity【 teratogenity┸ nebyl pozorován :ádný účinek na spontánní 
potrat. 

Nebezpečné účinky na :ivotní prostředí┺ Vysoce toxický pro vodní organismy┻ 
Fyzikálně-chemické účinky┺ Při vypařování vodného roztoku bezvodého amoniaku se uvolňují páry amoniaku ゅhořlavý plyn┸ toxický při vdechováníょ┻ 
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Úplné znění ( vět viz oddíl なは┻ 
に┻に Prvky označení┺ 
Označení podle nařízení ゅESょ č┻ のはぴは【はねねふ ゅCLPょ┺ 
Piktogramy:  

         
Signální slovo┺ nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti┺ (ぬなね Způsobuje tě:ké poleptání ků:e a poškození očí┻ (ぬぬの Mů:e způsobit podrá:dění dýchacích cest┻ (ねどど Vysoce toxický pro vodní organismy┻ 
Pokyny pro bezpečné zacházení┺ 
P260 Nevdechujte prach【dým【plyn【mlhu【páry【aerosoly┻ 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce┻ 
P271 Pou:ívejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách┻ Pにばぬ Zabraňte uvolnění do :ivotního prostředí┻ Pにぱど Pou:ívejte ochranné rukavice【ochranný oděv【ochranné brýle【obličejový štít┻ 
P310 Okam:itě volejte TOX)KOLOG)CKÉ )NFORMAČNÍ STŘED)SKO ゅtel┺ ギねにど ににね ひなひ にひぬ┹ ギねにど ににね 
915 402) nebo lékaře┻ 
P321 Odborné ošetření┻ 
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným pou:itím vyperte┻ 
P391 Uniklý produkt seberte┻ 
P405 Skladujte uzamčené┻ 
P501 Odstraňte obsah【obal v souladu s místními【národními【mezinárodními předpisy Pぬどな ギ Pぬぬど ギ Pぬぬな PŘ) POŽ)TÍ┺ Vypláchněte ústa┻ NEVYVOLÁVEJTE zvracení┻ 
P303+361+353 PŘ) STYKU S K0ŽÍ ゅnebo s vlasyょ┺ Veškeré kontaminované části oděvu okam:itě svlékněte┻ Opláchněte ků:i vodou【osprchujte┻ 
P304+340 PŘ) VDEC(NUTÍ┺ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání┻ Pぬどの ギ Pぬのな ギ Pぬぬぱ PŘ) ZASAŽENÍ OČÍ┺ Několik minut opatrně vyplachujte vodou┻ Vyjměte kontaktní čočky┸ jsou-li nasazeny┸ a pokud je lze vyjmout snadno┻ Pokračujte ve vyplachování┻ 
P403+233 Skladujte na dobře větraném místě┻ Uchovávejte obal těsně uzavřený┻ 
に┻ぬ Další nebezpečnost┺ Specifické koncentrační limity┺ C セ 5%  STOT SE 3; H335 

Poznámka B┺ Některé látky ゅkyseliny┸ hydroxidy atd┻ょ jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci┸ a vy:adují tedy rozdílnou klasifikaci a označení┸ proto:e jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá┻ V části ぬ mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu┺ ｇ┼ ガ nitric acidｇ ゅｇ┼ ガ kyselina dusičnáｇょ┻ V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku 
vyjádřenou v procentech┻ Není-li uvedeno jinak┸ předpokládá se┸ :e koncentrace je uvedena 
v hmotnostních procentech┻ 
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Nejzáva:nější nepříznivé účinky na zdraví člověka┺ Žíravá látka┸ která při kontaktu poškozuje ků:i┸ trávicí trakt i oči┻ Výpary drá:dí dýchací cesty a při vysokých koncentracích mohou poškodit zrak┻ Křeč nebo otok hrtanu mů:e vést k udušení┻ Vysoké koncentrace vedou k zástavě dechu┸ případně způsobují otok plic┻ 
Nejzáva:nější nepříznivé účinky na :ivotní prostředí┺ Při úniku dochází k zamoření ovzduší do velkých vzdáleností od zdroje┻ Způsobuje kontaminaci terénu 
i vod┸ ve vodách vytváří i při velkém zředění leptavé směsi┸ nad kterými se uvolňují nebezpečné páry┻ Je škodlivý pro vodu┸ vysoce toxický pro vodní organismy┻ 
Nejzáva:nější nepříznivé účinky fyzikálně-chemické a jiné┺ Silně alkalická kapalina┸ nehořlavá┻ Uvolňují se z ní páry┸ které mohou se vzduchem vytvořit výbušné směsi┻ Vznícení jen při vysokých koncentracích┸ vysoké teplotě a velmi silném zdroji energie┻ 
Oddíl ぬ┺ Slo:ení【informace o slo:kách 

3.2 Směsi: čpavková voda 
Chemický 

název┺ 
Registrační 

číslo┺ 
Číslo CAS/ 

Číslo ES 

(EINECS): 

)ndexové 
číslo┺ 

Koncentrace 

(obsah ve 

směsi v hm. 

%): 

Klasifikace: 

Amoniak, bezvodý 

01-2119488876-

14 

7664-41-7/ 

231-635-3 

007-001-00-5 10 - 25 Flam. Gas 2, H 221 

Press Gas, H 280 

Acute Tox. 3, H 331 

Skin Corr. 1B, H 314 

Aquatic Acute 1, H 400; 

Voda Nepodléhá 
registraci 

7732-18-5/ 

231-791-2 

nemá Max. 75 nesplňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečná látka Úplné znění ( vět viz bod なは┻ 

Oddíl ね┺ Pokyny pro první pomoc 

ね┻な Popis první pomoci┺ 
Všeobecné pokyny┺  PŘ) POŽ)TÍ NEBO VN)KNUTÍ DO OČÍ JE NUTNÁ OKAMŽ)TÁ LÉKAŘSKÁ POMOC┻ Projeví-li se zdravotní potí:e nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu┻ A: do příchodu lékaře zajistit fungování :ivotně důle:itých funkcí ゅumělé dýchání┸ 
inhalace kyslíku┸ masá: srdceょ┻ Při bezvědomí nebo při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat posti:eného ve stabilizované poloze┻ Při popálení )┻ st┻ ゅbolestivé zarudnutíょ a ))┻ st┻ ゅbolestivé puchýřeょ zasa:ená místa dlouhodobě chladit pod proudem studené vody┸ při popálení )))┻ st┻ ゅzčernání┸ drolící se bledá ků:e┸ zpravidla bez bolestiょ posti:ená místa nechladit┸ pouze zakrýt čistou tkaninou┻ POŽADOVANÉ SPEC)ÁLNÍ PROSTŘEDKY NA PRACOV)ŠT)┺ oční lázeň a bezpečnostní sprcha┻ 
Při vdechnutí┺  Dopravit posti:eného na čerstvý vzduch┸ vla:nou vodou vypláchnout oči┸ ústa i nosní dutinu┸ nenechat ho chodit a zajistit mu teplo a tělesný klid┻ Zajistit odbornou lékařskou pomoc┻ PŘÍZNAKY A ÚČ)NKY┺ bolest hlavy┸ pálení sliznic┸ drá:divý kašel┸ dušnost┸ křeče┻ 
Při styku s ků:í┺  Zasa:ená místa okam:itě opláchnout dostatečným mno:stvím vody a odstranit kontaminovaný oděv 
a obuv (je-li to nutné┸ ostříhat vlasy a nehtyょ┻ Ků:i důkladně┸ ale bez velkého mechanického drá:dění omýt velkým mno:stvím vla:né vody bez pou:ití mýdla a neutralizačních prostředků a vyhnout se mechanickému drá:dění┸ v oplachování zasa:eného místa pokračovat a: do příchodu lékaře ゅminimálně にど minutょ┻ Poleptaná místa překrýt sterilním obvazem ゅev┻ čistou tkaninouょ┻ Odborná lékařská pomoc┻ 
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Dle potřeby aplikujte gel glukonátu vápenatého a masírujte zasa:enou část┸ pou:ijte ochranné rukavice┻ Pokračujte opakovaně asi なの minut┸ a: se začne bolest zmírňovat┻ Pokud jsou zasa:eny prsty【 konečky prstů┸ i kdy: se nepociťuje bolest┸ ponořte je na なの-にど minut do lázně のガ roztoku glukonátu vápenatého┻  PŘÍZNAKY A ÚČ)NKY┺ poleptání┻ 
Při styku s očima┺  Oči okam:itě vypláchnout velkým proudem čisté vla:né vody a ve vymývání pokračovat při násilně otevřených víčkách od vnitřního k vnějšímu koutku oka a: do příchodu lékaře ゅnebo minimálně 
20 minutょ┻ Má-li posti:ený kontaktní čočky┸ je nutno je neprodleně vyjmout┻ V:dy odborná lékařská 
pomoc. V případě potřeby vypláchnout oči なガ roztokem glukonátu vápenatého ve fyziologickém séru ゅなど ml などガ glukonátu vápenatého v ひど ml fyziologického séra┻ V případě potí:í s otevřením víček┸ proplachovat oči oxybuprokainem┻ PŘÍZNAKY A ÚČ)NKY┺ slzení┸ bolest┻ 
Při po:ití┺  N)KDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ┿ OKAMŽ)TĚ VYPLÁC(NOUT ÚSTA VODOU A DÁT NAPÍT に-5 DL C(LADNÉ VODY ゅnení-li chladná voda po ruce┸ je lepší podat vodu z vodovodu┸ ne:li shánět vychlazenou tekutinu┸ nevhodné jsou vody s obsahem oxidu uhličitéhoょ┻ Pokud posti:ený pociťuje bolest v ústech 
nebo krku, nenutit ho pít┸ pouze vypláchnout ústa┻ NEPODÁVAT AKT)VNÍ U(LÍ ani :ádné jídlo┻ Posti:enému v bezvědomí┸ nebo má-li křeče┸ nepodávat nic ústy┻ Co nejrychleji zajistit odbornou lékařskou pomoc┻ PŘÍZNAKY A ÚČ)NKY┺ poleptání za:ívacího traktu┸ slinění┸ zvracení┸ střevní potí:e┻ 
Ochrana poskytovatelů první pomoci┺  Podle rozsahu poskytované pomoci je nutné pou:ívat odpovídající ochranné prostředky - izolační dýchací přístroj【masku s příslušným filtrem a eventuální jištění dalším pracovníkem┻ V:dy pou:ívejte ochranné rukavice a v případě umělého dýchání resuscitační masku┻ Po poskytnutí první pomoci si pečlivě omyjte ruce┻ V případě┸ :e během poskytování prvé pomoci došlo k potřísnění oděvu chemickou látkou┸ v:dy se převlékněte┻  
Další údaje┺  Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci┸ zejména ve vá:nějších případech poškození zdraví┸ mů:e ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem┸ telefon nepřetr:itě┺ 224 919 

293, 224 915 402, fax 224 914 570. 

ね┻に Nejdůle:itější akutní a opo:děné symptomy a účinky:  

Nebezpečí při styku s ků:í┺ Způsobuje tě:ké poleptání ků:e┻ 
Nebezpečí při inhalaci┺ Mů:e způsobit podrá:dění dýchacích cest┻ 
ね┻ぬ Pokyn týkající se okam:ité lékařské pomoci a zvláštního ošetření┺  V případě podezření na kontaminaci amoniakem pou:ívejte při ošetření ků:e┸ očí a při po:ití roztok glukonátu vápenatého┻ PŘ) POŽ)TÍ NEBO VN)KNUTÍ DO OČÍ JE NUTNÁ OKAMŽ)TÁ LÉKAŘSKÁ POMOC┻ 
Oddíl の┺ Opatření pro hašení po:áru 

5.1 Hasiva: 

Vhodná hasiva┺  Přizpůsobit látce hořící v okolí ゅsuchý chemický prášek┸ pěna┸ oxid uhličitý┸ postřik vodní mlhou┻). Čpavková voda není hořlavá┻ 
Nevhodná hasiva┺ Proud vody┸ nebezpečí rozšíření po:áru┻ 
の┻に Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi┺  Nebezpečí prudké reakce nebo exploze┻ Při tepelném rozkladu se uvolňuje plynný amoniak┸ oxidy dusíku a při teplotách nad ねのど ソC vzniká vysoce hořlavý vodík┻ 
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の┻ぬ Pokyny pro hasiče┺ 
 Pou:ívat úplný chemicky odolný oděv a samostatný dýchací přístroj┻ Ohro:ené zásobníky ochlazovat vodou┻ Ohro:ené osoby odvést na návětrnou stranu┻ Vznikající výpary amoniaku omezovat skrápěním 
vodou. 

Oddíl は┺ Opatření v případě náhodného úniku 

は┻な Opatření na ochranu osob┸ ochranné prostředky a nouzové postupy:  Uzavřít místo nehody┻ Z místa vykázat všechny osoby┸ které se nepodílejí na záchranných pracích┻ Zabránit přístupu do ohro:eného prostoru┻ Odstranit všechny mo:né zdroje vznícení┻ Zastavit provoz dopravy┸ vypnout motory vozidel┻ Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm┻ Pou:ívat svítidla 
v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí┻ Zabránit styku s látkou┻ Při pracích na zneškodnění havárie pou:ívat izolační dýchací přístroj v kombinaci s úplným protichemickým oblekem┻ Pro únik ze zamořeného prostoru pou:ít masku s filtrem K - zelený┸ proti amoniaku a jeho organickým derivátům┻ Při velkých haváriích evakuace osob z ohro:eného prostoru┻ 
は┻に Opatření na ochranu :ivotního prostředí: Zabránit dalšímu úniku látky┻ Ohraničit prostor┻ Zabránit průniku látky do půdy┸ vody┸ kanalizace┻ Při průniku látky do vodního toku nebo vodní nádr:e informovat odběratele vody, zastavit na nich provoz 

a vyu:ívání vody┻ Sní:it šíření par amoniaku do okolí vytvořením vodní clony┻ 
は┻ぬ Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění┺  Uchovávejte v pevně uzavřených nádobách┻ Bezpečně látku odčerpat┸ zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k zneškodnění┻ Zneškodnit v souladu s platnou právní úpravou pro odpady┻ Kontaminovaný prostor po odstranění látky opláchnout vodou nebo vodou 
s detergentem. 

Malý únik┺ Utěsněte místo úniku ‒ vyu:ijte těsnící vaky┸ klíny┸ tmely┻ Utěsněte kanalizační vpusti┸ zabraňte vniknutí do vodotečí a kontaminaci podzemních vod┻ Zabraňte dalšímu rozšiřování uniklé čpavkové vody ‒ ohrazení sorpčním materiálem nebo vytvořením hrází ze sypkého sorbentu┻ Uniklou čpavkovou vodu odsajte vhodným sorpčním prostředkem┻ Kontaminovaný sorpční materiál zameťte【vysajte a ulo:te do připravených označených kontejnerů a zacházejte s ním jako s odpadem┻ 
Velký únik┺ Utěsněte místo úniku ‒ vyu:ijte těsnící vaky┸ klíny┸ tmely┻ Utěsněte kanalizační vpusti┸ zabraňte vniknutí do vodotečí a kontaminaci podzemních vod┻ Zabraňte dalšímu rozšiřování uniklé čpavkové vody ‒ ohrazení sorpčním materiálem nebo vytvořením hrází ze sypkého sorbentu┻ Pokud je to mo:né┸ odčerpejte uniklou čpavkovou vodu┻ Kontaminovaný sorpční materiál zameťte【vysajte 
a ulo:te do připravených označených kontejnerů a zacházejte s ním jako s odpadem┻ 
は┻ね Odkaz na jiné oddíly┺ Ostatní viz┻ body ぱ┸ なぬ┻        
Oddíl ば┺ Zacházení a skladování 
ば┻な Opatření pro bezpečné zacházení┺  Dodr:ovat veškerá protipo:ární opatření ゅzákaz kouření┸ zákaz práce s otevřeným plamenem┸ odstranění všech mo:ných zdrojů vzníceníょ┻ Zajistěte účinné větrání【ventilaci┻ Pou:ívat doporučené osobní ochranné prostředky a dbát všech pokynů k vyloučení mo:ného kontaktu látky s ků:í┸ zasa:ení očí a mo:nosti nadýchání┻ Dbát┸ aby při manipulaci nedošlo k úniku do :ivotního prostředí┻ Zabránit dalšímu úniku látky┻ Ohraničit prostor┻ Zabránit průniku látky do půdy┸ vody┸ kanalizace┻ Při průniku látky do vodního toku nebo vodní nádr:e informovat odběratele vody, zastavit na nich provoz 

a vyu:ívání vody┻ Sní:it šíření par amoniaku do okolí vytvořením vodní clony┻ 
Opatření na ochranu :ivotního prostředí┺ Zabránit dalšímu úniku látky┻ Ohraničit prostor┻ Zabránit průniku látky do půdy┸ vody┸ kanalizace┻ Při průniku látky do vodního toku nebo vodní nádr:e informovat odběratele vody┸ zastavit na nich provoz a vyu:ívání vody┻ Sní:it šíření par amoniaku 
do okolí vytvořením vodní clony┻ 
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Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí┺  Sklady musí splňovat po:adavky po:ární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům┻ Skladovat na dobře větraném┸ suchém a chladném místě ゅdoporučená maximální skladovací 
teplota je にの ソCょ s účinným odsáváním z dosahu zdrojů tepla a všech zdrojů vznícení┻ Zařízení musí být umístěna ve vodotěsných záchytných jímkách bez odvodu do dešťové kanalizace nebo odpadních vod┻ Dbát┸ aby při skladování nedošlo k úniku do :ivotního prostředí┻ Skladujte odděleně od potravin┸ nápojů┸ 
krmiv┸ výbušných látek┸ oxidačních činidel a neslučitelných materiálů┻  
Neslučitelné materiály┺ (liník┸ zinek┸ nikl┸ měď a slitiny mědi┸ silné zásady┸ anorganické kyseliny┸ peroxidy┸ silná oxidační činidla┸ alkalické kovy┸ halogeny obecně┸ nitromethan┸ dimethylsulfát┸ propylenoxid┸ akrolein ゅakrylaldehydょ┸ kyselina akrylová┸ stříbro a soli stříbra┻ 
Obalové materiály┺ Obaly udr:ujte dobře označené┸ těsně uzavřené┸ chraňte je před poškozením┻ Látku 
skladujte v obalech z PVS┸ PP┸ PE nerezové oceli┸ asfaltové výstelky┻ 
Po:adavky na skladovací prostory a nádoby┺ Skladovací prostory musí vyhovovat platné legislativě 
a skladovací třídě látky┻ Nádoby musí být znovu uzavíratelné┻ 
ば┻ぬ Specifické konečné【specifická konečná pou:ití┺ Není stanoveno┻ 
Oddíl ぱ┺ Omezování expozice【osobní ochranné prostředky 

ぱ┻な Kontrolní parametry┺ Česká republika ゅnařízení vlády č┻ぬはな【にどどば Sbょ┺ 
Slo:ka látky nebo směsi┸ pro kterou je 

stanoven expoziční limit nebo limitní hodnota 
ukazatelů biologických expozičních testů 

NPK-P ゅnejvyšší přípustná 
koncentrace v ovzduší pracovišťょ 

(mg/m3) 

PEL ゅpřípustný 
expoziční limitょ 

(mg/m3) 

amoniak 36 14 

 Evropská unie ゅsměrnice 2006/15/ES): 
Slo:ka látky nebo směsi┸ pro 
kterou je stanoven expoziční 

limit nebo limitní hodnota 
ukazatelů biologických 

expozičních testů 

ぱhodinový limit měřený nebo 
vypočtený ve vztahu k 

referenčnímu období osmi hodin 
jako časově vá:ený průměr 

[mg.m-3] 

krátkodobý limit limitní hodnota┸ 
nad kterou by nemělo dojít k 

expozici a která odpovídá době 
15 minut [mg.m-3] 

amoniak 14 36 Doporučená metoda pro stanovení v pracovním ovzduší┺ spektrofotometrie┸ detekční trubice┻ 
 

DNEL: 
 Pracovníci Spotřebitelé 

Cesta 

expozice 

Akutní 
účinky 
místní 

Akutní 
účinky 

systémové 

Chronické 
účinky 
místní 

Chronické 
účinky 

systémové 

Akutní 
účinky 
místní 

Akutní 
účinky 

systémové 

Chronické 
účinky 
místní 

Chronické 
účinky 

systémové 

Perorální  - 
6,8 mg/kg 

bw/den 
- 

6,8 mg/kg 

bw/den 

)nhalační 
36 

mg/m3 

47,6 

mg/m3 
14 mg/m3 47,6 mg/m3 

7,2 

mg/m3 

23,8 

mg/m3. 

2,8 

mg/m3. 

23,8 

mg/m3 

Dermální - 
68 mg/kg 

bw/den 
- 

68 mg/kg 

bw/den 
- 

68 mg/kg 

bw/den 
- 

68 mg/kg 

bw/den 

 

ぱ┻に Omezování expozice┺  
Vhodné technické kontroly┺ Zaměstnanci musí mít k dispozici osobní ochranné prostředky ゅOOPょ pro ochranu očí┸ rukou a poko:ky┸ které odpovídají charakteru vykonávaných činností┻ Zajistit účinné větrání【odsávání na pracovišti┻ Tam, 
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kde není mo:no technickými prostředky zajistit dodr:ení expozičních limitů stanovených pro pracovní prostředí nebo zajistit┸ aby vlivem expozice dýchacími cestami nedošlo k ohro:ení zdraví lidí┸ musí být vybaveni i vhodnou ochranou dýchacích cest┻ Při nepřetr:itém pou:ívání těchto prostředků při trvalé práci je nutno zařadit bezpečnostní přestávky┸ pokud to charakter OOP vy:aduje┻ Všechny OOP je třeba stále udr:ovat v pou:itelném stavu a poškozené nebo znečištěné ihned vyměňovat┻ Je nutné zabránit přímému kontaktu s výrobkem a jeho výpary┻ Při práci nejezte┸ nepijte a nekuřte┻ Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem┻ Vhodná technická opatření┺ Celkové a místní větrání┸ účinné odsávání┸ automatizace┸ hermetizace┻ 
Omezování expozice pracovníků┺ 
Ochrana dýchacích cest┺  
Ochranná maska s filtrem K ゅzelený┸ proti amoniaku a jeho organickým derivátůmょ┸ nebo KD. V případě významných koncentrací amoniaku pou:ívat samostatný dýchací přístroj┻ 
Ochrana rukou: ochranné rukavice 

 materiál rukavic tloušťka vrstvy doba průniku 

bě:ná pracovní činnost 

ゅmo:nost potřísněníょ 
nitril 0,4 mm 

240 minut 

 

likvidace úniku 【 
havárie 

butyl 0,7 mm 480 minut Pou:ité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU ぱひ【はぱは【EEC a z ní vyplývající normy 

EN 374 ‒ např┻ KCL ばぬど CamatrilｋVelours ゅpotřísněníょ a ぱひぱ Butojectｋ ゅúnikょ┸ pro které byly při laboratorních měřeních firmy KCL podle EN ぬばね stanoveny výše uvedené doby průniku┻ Doby platí pro produkt a pou:ití popsané v bezpečnostním listu┻ V případě jiných skutečností je třeba obrátit se na dodavatele rukavic povolených CE ゅnapř┻ KCL CZ s┻r┻o┻┸ Suderova 2013, 709 00 Ostrava 9, www.klc.de.). 

Ochrana ků:e┺ ochranný pracovní a gumová zástěra┸ při havárii nepropustný┸ uzavřená obuv ゅpři nebezpečí potřísnění gumováょ. 

Ochrana očí┺ ochranné brýle┸ ochranný štít. 

Další┺ oční lázeň┸ bezpečnostní sprcha. 

Tepelné nebezpečí┺ Při po:áru a odpařování čpavkové vody se mohou uvolňovat amoniak a oxidy dusíku┻ Amoniak mů:e reagovat s kovy a bude uvolňovat vodík┻ 
Omezování expozice :ivotního prostředí:  Zabránit úniku do půdy【vod【kanalizace. Postupovat v souladu s platnými právní předpisy pro ochranu ovzduší a vod┻ 
Oddíl ひ┺ Fyzikální a chemické vlastnosti 
ひ┻な )nformace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech┺ Údaje se vztahují na にのガ-ní vodný roztok amoniaku Skupenství ゅpři にどソCょ┺ kapalné 

Barva: Bez barvy a: na:loutlá ゅněkdy slabě zakalenáょ Zápach ゅvůněょ┺ Silně čpavý┸ štiplavý┸ drá:divý 

Hodnota pH: 11,6 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu┺ などどソC Bod tání【bod tuhnutí┺ - のば┸の ソC ゅにのガ hm┻ N(3) 

-なね┸ど ソC ゅなど ガ hm┻ N(3) (ořlavost: nehořlavý Výbušné vlastnosti┺ nemá Meze výbušnosti┺ horní mez ゅガ obj┻ょ┺  
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                             dolní mez ゅガ obj┻ょ┺  Oxidační vlastnosti┺ nemá Tenze par ゅpři にどソCょ┺ 64,38 kPa (ustota ゅpři にどソCょ┺ 892 ‒ 910 (dle koncentrace) Rozpustnost ゅpři にどソCょ  Rozpustnost ve vodě┺ neomezená Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:  nestanoveno 

ひ┻に Další informace┺  
Hustota par (vzduch = 1): 0,6 ‒ 1,2 (dle koncentrace) Teplota vznícení┺ はのど ソC ゅN(3) Mezní experimentální bezpečná spára [mm]: 3,17 (NH3) 

Výhřevnost [MJ.kg-1]: 18,631 (NH3) 

Teplotní třída┺ T1 (NH3) 

Skupina výbušnosti┺ II A (NH3) 

Oddíl など┺ Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita: 

 Reaguje s látkami kyselé povahy┻ 
など┻に Chemická stabilita┺  Za normálních podmínek při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku je stabilní┻ Bouřlivé exotermní 
reakce s kyselinami. 

など┻ぬ Mo:nost nebezpečných reakcí┺  Reaguje s látkami kyselé povahy za vývoje tepla┻ Napadá mnohé kovy za vzniku vysoce hořlavého vodíku┻ 
など┻ね Podmínky┸ kterým je třeba zabránit┺  
Vyvarovat se zdrojů tepla┸ při kterých se mů:e uvolňovat z roztoku plynný amoniak┻ 
など┻の Neslučitelné materiály┺ 
 Bouřlivé exotermní reakce s kyselinami┻ Prudké reakce┺ oxidační činidla┸ výbušné látky┸ halogeny┸ akrolein┸ kyselina akrylová┸ nitrometan┻ Nebezpečné reakce┺ Cl2, HCl, CO2┻ Výbušné směsi┺ vzduchギuhlovodíky┸ な-chloro-2,4-dinitrobenzen┸ deriváty Ge┸ Cl2┸ dusičnan stříbrný┻ Výbušné produkty 
s tě:kými kovy ゅnapř┻ Ag┸ (gょ a jejich sloučeninami┻ Napadá mnohé kovy za vzniku vysoce hořlavého vodíku┸ napadá i galvanizované předměty┻ Další neslučitelné materiály┺ (liník┸ zinek┸ nikl┸ měď a slitiny mědi┸ silné zásady┸ anorganické kyseliny┸ peroxidy┸ dimethylsulfát┸ propylenoxid 

など┻は Nebezpečné produkty rozkladu:  Při tepelném rozkladu vznik plynného amoniaku┸ oxidů dusíku a při teplotách nad ねのど ソC vznik vysoce hořlavého vodíku┻ 
Oddíl なな┺ Toxikologické informace 

なな┻な )nformace o toxikologických účincích┺ Pro směs nejsou :ádné toxikologické údaje k dispozici. 

aょ Akutní toxicita┺ bezvodý amoniak CAS 7664-41-7 

Orálně┺  Potkan: LD50 = 350 mg/kg  

Inhalačně┺ Potkan  LC50 = 28130 - 13770 mg/m3 

bょ 8íravost 【 Drá:divost pro ků:i┺ bezvodý amoniak CAS 7664-41-7 

Primární podrá:dění ků:e: Člověk┺ Žíravý Způsobuje tě:ké poleptání ků:e. 

cょ Vá:né poškození 【 podrá:dění očí┺  Způsobuje vá:né podrá:dění očí┻ 
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dょ Senzibilizace dýchacích cest 【 senzibilizace ků:e┺ Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách┺ Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
f) Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
g) Toxicita pro reprodukci:  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
hょ Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice┺ bezvodý amoniak CAS 7664-41-7 

Orálně┺  Potkan: NOAEL┸ ぬの dní┺ はぱ mg【kg váhy za den 

iょ Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice┺ bezvodý amoniak CAS 7664-41-7 

 Inhalačně┺ Potkan: NOAEC┸ ひね dní: 35 - 63 mg/m3 

jょ Nebezpečnost při vdechnutí┺ Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna┻ 
Další informace┺ 
Akutní nepříznivé účinky na zdraví┺ Roztoky silně leptají ků:i┸ oči a při případném po:ití i trávicí trakt┻ Páry┸ které se uvolňují┸ drá:dí dýchací cesty a oči┸ mohou způsobit poškození rohovky 

a následné oslepnutí┻ Mů:e dojít ke vzniku křečí┸ otoku hlasivek i otoku plic ゅněkdy se zpo:děním に dnůょ a k zadušení┻ Nadýchání┺ bolest hlavy┸ pálení sliznic┸ drá:divý kašel┸ dušnost┸ křeče┻ Oči┺ slzení┸ bolest┻ Poko:ka┺ poleptání┻ Po:ití┺ poleptání za:ívacího traktu┸ slinění┸ zvracení┸ střevní potí:e┻ 
Oddíl 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita: bezvodý amoniak CAS 7664-41-7 

Akutní toxicita┺ 
Ryby: LC50, 48 hod. (Lepomis macrochirus):  0,024-0,093 mg/l  

LC50, 96 hod. (Onchorynchus mykiss):  0,89 mg/l 

Bezobratlí┺ EC50, 48 hod., (daphnia magna):  101 mg/l 

Řasy┺ ECのど┸ なぱ dní┸ ゅChlorella vulgarisょ┺  7200 mg/l 

Chronická toxicita┺ 
 Ryby: LOEC┸ ばぬ dní┸ ゅOnchorynchus mykissょ┺ 0,022 mg/l 

 Bezobratlí┺ NOEC, 96 hod.,(Daphnia magna): 0,79 mg/l 

12.2 Perzistence a rozlo:itelnost┺  Odbourává se┻ Produkt není pova:ován za perzistentní a ve vodném prostředí je rychle biodegradabilní┻ 
なに┻ぬ Bioakumulační potenciál┺ Není stanoveno┻ 
12.4 Mobilita v půdě: Produkt má omezenou mobilitu v půdě┻ 
なに┻の Výsledky posouzení PBT a vPvB: Látka není pova:ována za PBT látku┻ 
なに┻は Jiné nepříznivé účinky┺  Produkt je ve smyslu vodního zákona č┻ にのね【にどどな Sb┻ pova:ován za závadnou látku a za látku nebezpečnou dle přílohy č┻ な vodního zákona┻ 
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Oddíl なぬ┺ Pokyny pro odstraňování 
13.1 Metody nakládání s odpady┺ 
aょ Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu┺ Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů┻ Nepou:itý výrobek a obal ulo:te 
do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu  
bょ Fyzikální【chemické vlastnosti┸ které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: 

Data nejsou k dispozici. 

cょ Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace┺ Nepou:itý výrobek nevylévat do kanalizace┻ Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady┻ 
dょ další doporučení pro odstraňování odpadu┺ Obal se musí odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy┻ 
 eょ Platná vnitrostátní ustanovení┺  Nakládání s těmito odpady┸ včetně jejich odstranění se řídí zákonem č┻なぱの【にどどな Sb┻┸ o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů┸ ve znění pozdějších předpisů novelizován dle ににぬ【にどなの Sb┻  Nařízení EU なぬのば【にどなね┹ Vyhláška ぬぱぬ【にどどな Sb┻ Nenechat unikat do kanalizace┸ povrchových a podzemních vod┻ Nakládání s těmito odpady┸ včetně jejich odstranění se řídí zákonem č┻ なぱの【にどどな Sb┻┸ o odpadech a o změně některých dalších zákonů┸ 
ve znění pozdějších předpisů┻ 
Oddíl なね┺ )nformace pro přepravu 

Klasifikace podle ADR/RID 

なね┻な UN číslo: 2672 

14┻に Nále:itý název OSN pro zásilku┺ AMON)AK ゅČPAVEKょ┸ ROZTOK┸ VODN8┸ od などガ do ぬのガ čpavku 

なね┻ぬ Třída【třídy nebezpečnosti pro přepravu┺ 8 Klasifikační kód┺ C5 )dentifikační číslo nebezpečnosti ゅKemlerův kódょ┺ 80 Bezpečnostní značka┺ 8 ギ značka pro látky ohro:ující :ivotní prostředí ゅsymbol┺ ryba a stromょ 

                                                                       
なね┻ね Obalová skupina┺ III 
14.5 Nebezpečnost pro :ivotní prostředí┺ ano 

なね┻は Zvláštní bezpečnostní opatření pro u:ivatele┺ Není stanoveno. 

なね┻ば (romadná přeprava podle úmluvy )) MARPOLばぬ【ばぱ a předpisu )BC┺ data neudána 

Oddíl 15: )nformace o předpisech 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti┸ zdraví a :ivotního prostředí【specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi┺ Nařízení REAC(┺ Nařízení Evropského parlamentu a Rady ゅESょ č┻ なひどば【にどどは o registraci┸ hodnocení┸ povolování a omezování chemických látek v platném znění┻ Nařízení CLP┺ Nařízení Evropského parlamentu a Rady ゅESょ č┻ なにばに【にどどぱ o klasifikaci┸ označování 
a balení látek a směsí v platném znění┻ Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo :ivotního prostředí┺ Zákon č┻ ぬのは【にどどぬ Sb┻ o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů┸ 
ve znění pozdějších předpisů┻ 



 

BE)PEČNOSTNÍ LIST 

SﾉW N;ギｹ┣Wﾐｹ ふESぶ Lく ヱΓヰΑっヲヰヰヶ ふREACHぶ ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ふEKぶ Β30/2015                      

Strana 11 z 12 

D;デ┌ﾏ ┗┞S=ﾐｹぎ 1.12.2010 

Datum aktualizace: 19.7.2016 

Rev.3.0: 23.8.2017 

N=┣W┗ ┗┠ヴﾗHﾆ┌ぎ Čヮ;┗ﾆﾗ┗= ┗ﾗS; 

 

ア VIA-REK, a.sくが R=ﾃWI-JWゲデギWHｹ 
 

 

OC(RANA OSOB┺ Zákoník práce┸ Zákon o ochraně veřejného zdraví┸ Vyhláška┸ kterou se stanoví hygienické limity chemických┸ fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb┸ Vyhláška┸ kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií┸ limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů┸ podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a nále:itosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli┸ Nařízení vlády┸ kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci┻ OC(RANA Ž)VOTNÍ(O PROSTŘEDÍ┺ Zákon o ochraně ovzduší┸ Zákon o odpadech┸ Zákon o vodách┻ 
なの┻に Posouzení chemické bezpečnosti┺  Zpráva o chemické bezpečnosti byla zpracována pro konsorcium FARM společností TSGE 【 
Knaresborough / United Kingdom pro bezvodý amoniak ゅammonia┸ anhydrousょ s některými specifickými údaji pro vodný roztok amoniaku ゅammonia aqaueousょ┻ 
Oddíl なは┺ Další informace 

Úplné znění  H-vět┺ ( ににな (ořlavý plyn┻ ( にぱど Obsahuje plyn pod tlakem┹ při zahřívání mů:e vybuchnout┻ ( ぬなね Způsobuje tě:ké poleptání ků:e a poškození očí┻ ( ぬぬな Toxický při vdechování┻ ( ぬぬの Mů:e způsobit podrá:dění dýchacích cest┻ ( ねどど Vysoce toxický pro vodní organismy┻ 
 

Klasifikace 

Flam. Gas 2, H 221 ‒ (ořlavý plyn kategorie に 

Press Gas, H 280 ‒ Plyny pod tlakem 

Skin Corr. 1B, H 314 ‒ Źíravost pro ků:i┸ kategorie なB 

Acute Tox. 3, H 331 -Akutní toxicita┸ kategorie ぬ 

STOT SE 3, H 335 ‒ toxicita pro specifické cílové orgány ‒ jednorázová expozice┸ kategorie ぬ 

Aquatic Acute 1, H 400 ‒ nebezpečný pro vodní prostředí┸ kategorie 1 

 

Pou:ité zkratky 
 ADR┺ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  BSK┺ Biologická spotřeba kyslíku ゅBODょ bw【d┺ tělesná hmotnost【den  
CAS-číslo┸ název┺ číslo┸ název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service  
DNEL: odvozená úroveň┸ při které nedochází k nepříznivým účinkům  ECのど┺ efektivní koncentrace┸ のどガ  E)NECS┺ Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek EL)NCS┺ Evropský seznam oznámených chemických látek  ES┸ E(S┺ Evropské společenství  LCのど┺ letální koncentrace,  のどガ LDのど┺ letální dávka┸ のどガ  LOAEL┺ nejni:ší úroveň┸ při které jsou pozorovány nepříznivé účinky  NOEC┺ nejvyšší koncentrace látky┸ při které nejsou pozorovány negativní účinky  NOAEL┺ Úroveň┸ při ní: nejsou pozorovány nepříznivé účinky 
NPK-P┺ nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť  PEL┺ nejvyšší přípustný expoziční limit  PBT┺ perzistentní┸ bioakumulativní a toxický  
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PNEC┺ odhad koncentrace┸ při ní: nedochází k nepříznivým účinkům R)D┺ Řád pro mezinárodní :elezniční přepravu nebezpečného zbo:í  TSK┺ Teoretická spotřeba kyslíku ゅThODょ  VOC┺ těkavé organické látky  vPvB┺ velmi persistentní┸ velmi se bioakumulující 
 POKYNY PRO ŠKOLENÍ┺  Pracovníci┸ kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami┸ musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek┸ se způsoby jak s nimi zacházet┸ s ochrannými opatřeními┸ se zásadami první pomoci┸ s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií┻ Osoba┸ která nakládá s tímto chemickým produktem┸ musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu┻ Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR【R)D┻ 
 DOPORUČENÁ OMEZENÍ POUŽ)TÍ┺  Látka by neměla být pou:ita pro :ádný jiný účel┸ ne: pro který je určena┻ Proto:e specifické podmínky pou:ití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele┸ je odpovědností u:ivatele┸ aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením┻ Pouze pro profesionální pou:ití┻  
 ZP0SOB KLAS)F)KACE┺ 
Pro klasifikaci byla pou:ita【převzata klasifikace této látky uvedená příloze V) nařízení CLP┻ 
 ZMĚNY OPROT) PŘEDC(OZÍ VERZ) 
Rev. 2.0 ‒ aktualizace dle nařízení ES č┻なにばに【にどどぱ┸ Doplněn oddíl ば o odstavec Opatření na ochranu :ivotního prostředí┸ aktualizován oddíl なぬ┻ 
Rev.3.0 - Aktualizace dle bezpečnostního listu výrobce┸ rozšířený formát BL┸ aktualizace dle nařízení 
830/2015. ZDROJE NEJD0LEŽ)TĚJŠÍC( ÚDAJ0 PŘ) SESTAVOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ(O L)STU┺  Bezpečnostní list výrobce 
 

* * *  
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ochrany :ivotního prostředí┻ Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí┹ popisují 

produkt s ohledem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty 
 

Příjemce musí na vlastní zodpovědnost dodr:ovat stávající zákony a předpisy┻ 
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SCÉNÁTE EXPOZICE PODLE ČL.31 NATÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 

Č.1907/2006 (REACH) 

PUíloha obsahuje expoziční scénáUe aplikované z kapitoly ř zprávy o chemické bezpečnosti pUedložené pUi registraci 
této látky pro její určená použití. 

Expoziční scénáU ES1: 
Výroba bezvodého amoniaku  

Expoziční scénáU ES2: 
Distribuce a formulace (pUíprava smEsíě, včetnE výroby vodných roztok] amoniaku  

Expoziční scénáU ES3: 
Použití amoniaku a jeho vodných roztok] jako meziproduktu v chemickém pr]myslu  

Expoziční scénáU ES4: 
Koncové pr]myslové použití – procesní, neprocesní a pomocné činidlo  

Expoziční scénáU ES5: 
Koncové profesionální použití bezvodého amoniaku a jeho vodných roztok]  

Expoziční scénáU ES6: 
Koncové spotUebitelské použití vodných roztok] amoniaku  
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 1: VÝROBů BEZVODÉHO ůMONIAKU 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Výroba bezvodého amoniaku 
CAS 7664-41-7 

Deskriptory použití Oblast použití:  
 klíčový deskriptor SU 3 Pr]myslové použití 
 doplOující deskriptory: SUŘ, SUř, NůCE C20.1.5 
Kategorie proces]: PROC1, PROC2, PROCŘa, PROCŘb 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERC1 

Procesy, úkoly, související činnosti Procesy jsou kontinuální a probíhají v uzavUených potrubích a nádobách 
umístEných uvnitU staveb i ve venkovním prostUedí. 
BEhem výroby bezvodého amoniaku operátoUi monitorují a Uídí procesy 
nEkolika jednotek: mísící a filtrační stanice, syntézní jednotky, chladícího 
okruhu, čpavkového hospodáUství, které m]že zahrnovat i výrobu 
čpavkové vody Ěvodného roztoku amoniakuě, a skladu bezvodého 
amoniaku. VEtšina výrobních proces] a zaUízení je obsluhována 
automaticky nEkolika operátory v oddElených Uídících místnostech. 
OperátoUi mohou také provádEt rutinní kontroly veškerého 
technologického zaUízení pUímo na jednotlivých výrobních úsecích, aby se 
na místE ujistili, že zaUízení funguje bez závad, pUípadnE provádEt i nutné 
mechanické úkony. 
V místE technologických zaUízení mohou být provádEny i jiné manuální 
činnosti, jako je pUíprava zaUízení pUed provádEním jeho údržby, odbEr 
vzork] nebo kontrolní mEUení. 
Bezvodý kapalný amoniak uložený v zásobních tancích, který je určen 
k pUepravE po železnici nebo po silnici, plní operátoUi do železničních 
cisteren, cisternových kontejner] nebo do ocelových lahví. PlnEní do 
cisteren obecnE probíhá ve venkovním prostoru a zahrnuje otevírání a 
uzavíraní ventil], pUipojování a odpojování potrubí a hadic. Vlastní 
plnEní je Uízeno na dálku z uzavUené plnící stanice. 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu Plyn nebo zkapalnEný plyn. 

Koncentrace látky v produktu >99,5 % 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces 24 hod./den, 330-360 dní/rok. OperátoUi pracují 

v bEžném pracovním týdnu Ětj. 40 hod./týdeně, tj. cca 220 dn]/rok. 
Vztahuje se na denní expozice až Ř hodin Ěpokud není uvedeno jinakě 
[G2].  

Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici pracovník] 

PUedpokládá použití pUi teplotE pUevyšující teplotu okolí maximálnE o 
20°C Ěpokud není uvedeno jinakě [G17]. 
PUedpokládá se, že je uplatOována dobrá základní úroveO ochrany zdraví 
pUi práci [G1]. 
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PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 

Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 
PROC 1 
PROC 2 
PROC 8a 
PROC 8b 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54].  
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Do všech výrobních prostor] vstupujte s ochrannou maskou s filtrem 
účinným proti p]sobení amoniaku v pohotovostní poloze. 
Používejte chemicky odolné rukavice. 
Používejte odpovídající ochranu očí [PPE26]. 
Používejte odpovídající pracovní oblek k zabránEní kontaktu s k]ží 
[PPE27]. 
Používejte odpovídající ochrannou obuv. 
ProvádEjte profesní i bezpečnostní školení obsluhy. 

PROC1: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu, expozice 
nepravdEpodobná 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 

PROC2: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu s pUíležitostnE 
kontrolovanou expozicí ĚnapU. odbEr 
vzorku) 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54] 
s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
PUi vzorkování používejte vhodné rukavice. 

PROCŘa: PUeprava hmoty 
v nespecializovaných zaUízeních 
ČištEní a údržba zaUízení[CS3ř].  

Vypus[te a vypláchnEte zaUízení pUed vstupem nebo provádEním údržby 
[E55]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte stanovenou ochranu dýchacích cest odpovídající možným 
expozicím pUi čistících pracích pUed pUedáním zaUízení do údržby. 
Používejte vhodné rukavice 

PROCŘb: PUeprava hmoty ve 
specializovaných zaUízeních 
PUemís[ování hmoty[CS3].  

Používejte vyhrazená zaUízení [EŘ5]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Používejte vhodné rukavice. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu Plyn nebo zkapalnEný plyn. 
Použité množství 6 5ř1 42ř tun/rok Ěcelková tonáž v odvEtvíě 

ř50 000 tun/rok Ěregionální tonáž – tj. nejvyšší oznámený objem výroby) 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces.  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

 

 Výchozí pUednastavená hodnota pr]toku pro čistírny odpadních vod 
(STP) je 20 000 m3/den. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Desetinásobné zUedEní recipientu. Místní koncentrace s atmosférickou 
depozicí není brána v úvahu. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Stonásobné zUedEní recipientu. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Schéma procesu: Obecné expozice ĚuzavUené systémyě[CS15]. 
Účinnost ochrany proti úniku: zakryté systémy s vysokou integritou 
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Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší 1.44 x 105 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
ovzduší pro ERC1, která je 5%. 

UvolOování do odpadních vod 1.73 x 105 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
vody pro ERC1, která je 6%. 

UvolOování do p]dy Pro ERC1 není očekáván žádný bezprostUední únik do p]dy 
Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů. Data pro odhady expozice a charakterizaci 
rizika jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2. Operační podmínky, v rámci kterých odhadované expozice dermální 
Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice vdechováním: 

Pokud kontrolní mEUení prokážou, že hodnoty DNEL ve venkovním prostUedí nejsou pUekračovány, i když 
výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačovaly opak, m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna 
do hodnocení zahrnout nucené odsávání ve venkovním prostUedí. 

Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 
PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 

Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení EUSES 2.1. 
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ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
Procesy spojené s výrobou bezvodého amoniaku nepUedstavují nepUijatelné riziko pro zdraví pracovník] v 
pr]myslu, pokud jsou dermální a inhalační expozice Uízeny pomocí vhodných provozních podmínek ĚnapU. doba 
trvání úkolu, použití ventilaceě a opatUení pro Uízení rizik ĚnapU. osobní ochranné prostUedkyě takového typu, aby 
expozice nepUekračovaly stanovené hodnoty DNEL. 
Tam, kde došlo k úpravE opatUení k Uízení rizik/provozních podmínek, musí uživatelé zajistit, aby rizika byla Uízena 
minimálnE na ekvivalentních úrovních. 

Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty PNEC, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 

Tabulka 1: Expoziční scénáU ES 1 – výroba bezvodého amoniaku 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA DERMÁLNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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PROC 1 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 

PROC 2 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8a 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8b 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 
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Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, rukaviceě, v rámci kterých odhadované dermální 
expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko 
pro zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že pUi pUemís[ování 
látky bez použití rukavic v prostoru, kde není v místech výskytu emisí zaUízení pro místní nucené 
odsávání, hrozí riziko účink] toxicity amoniaku po jeho pr]niku k]ží do organizmu. 

Tabulka 2: Expoziční scénáU ES 1 – výroba bezvodého amoniaku 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA <0.001 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.001 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 
vnitUní prostor bez LEV 63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 
vnitUní prostor s LEV 1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 
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Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy (i v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 2: DISTRIBUCE A FORMULACE ĚPTÍPRůVů SMDSÍě 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Distribuce a formulace ĚpUíprava smEsíě 
VčetnE pUípravy vodných roztok] amoniaku Ěčpavkové vodyě 

Deskriptory použití Oblast použití:  
 klíčový deskriptor SU 3 Pr]myslové použití 
 doplOující deskriptory: SU1, SU10, SU24 
Kategorie proces]: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
 PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERC2 

Procesy, úkoly, související činnosti Vyrobený bezvodý kapalný amoniak je skladován a pUepravován jako 
kapalina pod tlakem po železnici nebo silnici ve specializovaných 
kontejnerech Ěželezničních cisternách, cisternových kontejnerech nebo 
ocelových lahvíchě schválených pro pUevoz amoniaku. 
PUi pUepravE je cisterna vystavena tlaku zkapalnEného amoniaku, který 
z]stává stejný, a[ je cisterna naplnEna z 10 nebo Ř0%. Maximální úroveO 
naplnEní cisterny je Ř5%. Bezvodý kapalný amoniak m]že být 
distribuován ke koncovým uživatel]m také potrubním systémem. 
V chemických výrobách je pUipravována smEs bezvodého amoniaku 
s vodou, nejčastEji je získáván vodný roztok o koncentraci 5-25% hm. 
amoniaku. Jedním zp]sobem pUípravy je smEšování bezvodého kapalného 
amoniaku s neionizovanou vodou. Dalším zp]sobem pUípravy vodného 
roztoku amoniaku je vypírání expanzního plynu ze syntézy amoniaku 
a odplyn] ze zásobník] a cisteren amoniaku kondenzátem 
(tj. zkondenzovanou vodní párouě a následné mísení vypraného produktu 
s dalším kondenzátem na požadovanou koncentraci. 
Vodné roztoky amoniaku jsou distribuovány k širokému okruhu 
pr]myslových uživatel] po silnici nebo železnici. DistributoUi bezvodého 
a vodného amoniaku mohou pracovat na regionální nebo národní úrovni. 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu ZkapalnEný plyn Ědistribuce bezvodého amoniakuě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Koncentrace látky v produktu >řř,5 % Ěbezvodý amoniakě 

5-25% Ěvodné roztoky amoniakuě 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces 24 hod./den, 330-360 dní/rok. OperátoUi pracují 

v bEžném pracovním týdnu Ětj. 40 hod./týdeně, tj. cca 220 dn]/rok. 
Vztahuje se na denní expozice až Ř hodin Ěpokud není uvedeno jinakě 
[G2].  

Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici pracovník] 

PUedpokládá použití pUi teplotE pUevyšující teplotu okolí maximálnE o 
20°C Ěpokud není uvedeno jinakě [G17]. 
PUedpokládá se, že je uplatOována dobrá základní úroveO ochrany zdraví 
pUi práci [G1]. 

 



 

9 / 58 

 
PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 

Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 
PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 
PROC 4 
PROC 5 
PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 
PROC 15 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54].  
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66].  
Do všech výrobních prostor] vstupujte s ochrannou maskou s filtrem 
účinným proti p]sobení amoniaku v pohotovostní poloze. 
Používejte chemicky odolné rukavice. 
Používejte odpovídající ochranu očí [PPE26].  
Používejte odpovídající pracovní oblek k zabránEní kontaktu s k]ží 
[PPE27].  
Používejte odpovídající ochrannou obuv. 
ProvádEjte profesní i bezpečnostní školení obsluhy. 

PROC1: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu, expozice 
nepravdEpodobná 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 

PROC2: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu s pUíležitostnE 
kontrolovanou expozicí ĚnapU. odbEr 
vzorku) 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54] 
s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
PUi vzorkování používejte vhodné rukavice. 

PROC3: Použití v rámci uzavUeného 
dávkového výrobního procesu 
Obecné expozice ĚuzavUené 
systémyě [CS15]. Použití 
v uzavUených dávkových procesech 
[CS37]. s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v pUevážnE uzavUených systémech vybavených 
odsávacím zaUízením[E49]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 

PROC4: Použití v rámci dávkového 
nebo jiného procesu s vEtší možností 
expozice  
Dávkový proces [CS55] s odebíráním 
vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC5: Míchání nebo smEšování 
v dávkových výrobních procesech pUi 
pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu 
Míchání ĚuzavUené systémyě [CS2ř] 
s odebíráním vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCŘa: PUeprava hmoty 
v nespecializovaných zaUízeních 
ČištEní a údržba zaUízení[CS3ř].  

Vypus[te a vypláchnEte zaUízení pUed vstupem nebo provádEním údržby 
[E55]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte stanovenou ochranu dýchacích cest odpovídající možným 
expozicím pUi čistících pracích pUed pUedáním zaUízení do údržby. 
Používejte vhodné rukavice 
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PROCŘb: PUeprava hmoty ve 
specializovaných zaUízeních 
PUemís[ování hmoty[CS3].  

Používejte vyhrazená zaUízení [EŘ5]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCř: PUeprava hmoty do malých 
nádob  

Používejte poloautomatické a pUevážnE uzavUené plnících linkách.[E41] 
PlOte pUepravní obaly / nádoby na určených plnících místech vybavených 
lokálním odsáváním[E51]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC15: Použití jako laboratorní 
činidlo 
Laboratorní činnosti [CS36].  

Manipulujte v digestoUi nebo pUi zajištEném odsávání [EŘ3]. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu ZkapalnEný plyn Ědistribuce bezvodého amoniakuě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Použité množství 3 829 950 tun/rok 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces.  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

 

 Výchozí pUednastavená hodnota pr]toku pro čistírny odpadních vod 
(STP) je 20 000 m3/den. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Desetinásobné zUedEní recipientu. Místní koncentrace s atmosférickou 
depozicí není brána v úvahu. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Stonásobné zUedEní recipientu. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Schéma procesu: Obecné expozice ĚuzavUené systémyě[CS15]. 
Účinnost ochrany proti úniku: zakryté systémy s vysokou integritou 

Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší 7.58 x 104 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
ovzduší pro ERC2, která je 2.5%. 

UvolOování do odpadních vod 6.06 x 104 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
vody pro ERC2, která je 2%. 

UvolOování do p]dy Pro ERC2 není očekáván žádný bezprostUední únik do p]dy 
Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 
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Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů. Data pro odhady expozice a charakterizaci 
rizika jsou uvedeny v tabulkách č. 3, 4 a 5. Operační podmínky, v rámci kterých odhadované expozice dermální 
Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice vdechováním: 

Pokud kontrolní mEUení prokážou, že hodnoty DNEL ve venkovním prostUedí nejsou pUekračovány, i když 
výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačovaly opak, m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna 
do hodnocení zahrnout nucené odsávání ve venkovním prostUedí. 

Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 
PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 

Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení EUSES 2.1. 

 
 

ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
Procesy spojené s distribucí a pr]myslovou pUípravou smEsí amoniaku nepUedstavují nepUijatelné riziko pro zdraví 
pracovník] v pr]myslu, pokud jsou dermální a inhalační expozice Uízeny pomocí vhodných provozních podmínek 
ĚnapU. doba trvání úkolu, použití ventilaceě a opatUení pro Uízení rizik ĚnapU. osobní ochranné prostUedkyě takového 
typu, aby expozice nepUekračovaly stanovené hodnoty DNEL. 
Tam, kde došlo k úpravE opatUení k Uízení rizik/provozních podmínek, musí uživatelé zajistit, aby rizika byla Uízena 
minimálnE na ekvivalentních úrovních. 

Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty PNEC, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
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Tabulka 3: Expoziční scénáU ES 2 – distribuce a formulace ĚpUíprava smEsí) 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA DERMÁLNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM NEBO JEHO 

VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 5-25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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PROC 1 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 

PROC 2 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 3 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 5 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.07 0.01 0.01 <0.01 

PROC 8a 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8b 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 9 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 15 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, rukaviceě, v rámci kterých odhadované dermální 
expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko 
pro zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že pUi pUemís[ování 
látky bez použití rukavic v prostoru, kde není v místech výskytu emisí zaUízení pro místní nucené 
odsávání, hrozí riziko účink] toxicity amoniaku po jeho pr]niku k]ží do organizmu. 
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Tabulka 4: Expoziční scénáU ES 2 – distribuce a formulace ĚpUíprava smEsíě 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 
vnitUní prostor bez LEV 63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 
vnitUní prostor s LEV 1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 
vnitUní prostor bez LEV 141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51 
vnitUní prostor s LEV 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 

1-4 hod. 
venkovní prostor 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 
vnitUní prostor bez LEV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 
vnitUní prostor s LEV 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. vnitUní prostor bez LEV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 
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PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 

vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 

Tabulka 5: Expoziční scénáU ES 2 – distribuce a formulace ĚpUíprava smEsíě 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 5-
25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.0001 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
venkovní prostor 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 
vnitUní prostor bez LEV 78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 
vnitUní prostor s LEV 2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 175.00 8.75 3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.50 0.88 0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 
vnitUní prostor bez LEV 105.00 5.25 2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.50 0.53 0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
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PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 3: POUŽITÍ ůMONIůKU JůKO MEZIPRODUKTU 
V CHEMICKÉM PR¥MYSLU 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Použití amoniaku jako meziproduktu v chemickém pr]myslu 
Deskriptory použití Oblast použití:  

 klíčový deskriptor SU 3 Pr]myslové použití 
 doplOující deskriptory: SU1, SU5, SUŘ, SUř, SU12, SU15, SU24, 
 NACE C21, NACE C20.1.5 
Kategorie proces]: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
 PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERC6a 

Procesy, úkoly, související činnosti ůmoniak se používá k pr]myslové výrobE celé Uady jiných chemických 
látek jako jsou napU. močovina, kyselina dusičná, uhličitan amonný, 
kyanovodík. 
Procesy probíhají ve velkých chemických zaUízeních umístEných jak ve 
venkovních, tak i ve vnitUních prostorech. Mohou být kontinuální i 
dávkové a často probíhají v uzavUených systémech. 
VEtšina výrobních proces] a zaUízení je obsluhována automaticky 
nEkolika operátory v oddElených Uídících místnostech. OperátoUi mohou 
také provádEt rutinní kontroly veškerého technologického zaUízení pUímo 
na jednotlivých výrobních úsecích, aby se na místE ujistili, že zaUízení 
funguje bez závad, pUípadnE provádEt i nutné mechanické úkony. 
V místE technologických zaUízení mohou být provádEny i jiné manuální 
činnosti, jako je pUíprava zaUízení pUed provádEním jeho údržby, odbEr 
vzork] nebo kontrolní mEUení. 
Stáčení amoniaku z cisteren zpravidla probíhá ve venkovním prostoru a 
zahrnuje otevírání a uzavíraní ventil], pUipojování a odpojování potrubí a 
hadic. Vlastní stáčení bývá Uízeno na dálku z uzavUené stanice. 
ůmoniak m]že být distribuován k uživatel]m také potrubním systémem. 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu ZkapalnEný plyn Ědistribuce bezvodého amoniakuě. 

Kapalina (vodné roztoky amoniakuě. 
Koncentrace látky v produktu >řř,5 % Ěbezvodý amoniakě 

5-25% Ěvodné roztoky amoniakuě 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces 24 hod./den, 330-360 dní/rok. OperátoUi pracují 

v bEžném pracovním týdnu Ětj. 40 hod./týdeně, tj. cca 220 dn]/rok. 
Vztahuje se na denní expozice až Ř hodin Ěpokud není uvedeno jinakě 
[G2].  

Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici pracovník] 

PUedpokládá použití pUi teplotE pUevyšující teplotu okolí maximálnE o 
20°C Ěpokud není uvedeno jinakě [G17]. 
PUedpokládá se, že je uplatOována dobrá základní úroveO ochrany zdraví 
pUi práci [G1]. 
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PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 

Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 
PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 
PROC 4 
PROC 5 
PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 
PROC 15 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54].  
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66].  
Do všech výrobních prostor] vstupujte s ochrannou maskou s filtrem 
účinným proti p]sobení amoniaku v pohotovostní poloze. 
Používejte chemicky odolné rukavice. 
Používejte odpovídající ochranu očí [PPE26].  
Používejte odpovídající pracovní oblek k zabránEní kontaktu s k]ží 
[PPE27].  
Používejte odpovídající ochrannou obuv. 
ProvádEjte profesní i bezpečnostní školení obsluhy. 

PROC1: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu, expozice 
nepravdEpodobná 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 

PROC2: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu s pUíležitostnE 
kontrolovanou expozicí ĚnapU. odbEr 
vzorku) 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54] 
s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
PUi vzorkování používejte vhodné rukavice. 

PROC3: Použití v rámci uzavUeného 
dávkového výrobního procesu 
Obecné expozice ĚuzavUené 
systémyě [CS15]. Použití 
v uzavUených dávkových procesech 
[CS37]. s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v pUevážnE uzavUených systémech vybavených 
odsávacím zaUízením[E49]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 

PROC4: Použití v rámci dávkového 
nebo jiného procesu s vEtší možností 
expozice  
Dávkový proces [CS55] s odebíráním 
vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC5: Míchání nebo smEšování 
v dávkových výrobních procesech pUi 
pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu 
Míchání ĚuzavUené systémyě [CS2ř] 
s odebíráním vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCŘa: PUeprava hmoty 
v nespecializovaných zaUízeních 
ČištEní a údržba zaUízení[CS3ř].  

Vypus[te a vypláchnEte zaUízení pUed vstupem nebo provádEním údržby 
[E55]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte stanovenou ochranu dýchacích cest odpovídající možným 
expozicím pUi čistících pracích pUed pUedáním zaUízení do údržby. 
Používejte vhodné rukavice 
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PROCŘb: PUeprava hmoty ve 
specializovaných zaUízeních 
PUemís[ování hmoty[CS3].  

Používejte vyhrazená zaUízení [EŘ5]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCř: PUeprava hmoty do malých 
nádob  

Používejte poloautomatické a pUevážnE uzavUené plnících linkách.[E41] 
PlOte pUepravní obaly / nádoby na určených plnících místech vybavených 
lokálním odsáváním[E51]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC15: Použití jako laboratorní 
činidlo 
Laboratorní činnosti [CS36].  

Manipulujte v digestoUi nebo pUi zajištEném odsávání [EŘ3]. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu ZkapalnEný plyn Ědistribuce bezvodého amoniakuě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Použité množství 3 829 950 tun/rok Ěcelková tonáž v odvEtvíě 

1 000 000 tun/rok Ěregionální tonáž – tj. nejvEtší oznámená tonážě 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální proces.  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

 

 Výchozí pUednastavená hodnota pr]toku pro čistírny odpadních vod 
(STP) je 20 000 m3/den. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Desetinásobné zUedEní recipientu. Místní koncentrace s atmosférickou 
depozicí není brána v úvahu. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Stonásobné zUedEní recipientu. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Schéma procesu: Obecné expozice ĚuzavUené systémyě[CS15]. 
Účinnost ochrany proti úniku: zakryté systémy s vysokou integritou 

Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší 1.21 x 105 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
ovzduší pro ERC6a, která je 5%. 

UvolOování do odpadních vod 4.85 x 104 kg/den 
PUedpokládaná hodnota byla vypočtena pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozí hodnoty pro únik do 
vody pro ERC2, která je 2%. 

UvolOování do p]dy Pro ERC6a není očekáván žádný bezprostUední únik do p]dy 
Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 
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Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů. Data pro odhady expozice a charakterizaci 
rizika jsou uvedeny v tabulkách č.6, 7 a Ř. Operační podmínky, v rámci kterých odhadované expozice dermální 
Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice vdechováním: 

Pokud kontrolní mEUení prokážou, že hodnoty DNEL ve venkovním prostUedí nejsou pUekračovány, i když 
výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačovaly opak, m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna 
do hodnocení zahrnout nucené odsávání ve venkovním prostUedí. 

Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 
PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 

Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení EUSES 2.1. 

 
 

ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
Procesy spojené s použitím amoniaku jako meziproduktu pUi chemické výrobE jiných látek nepUedstavují 
nepUijatelné riziko pro zdraví pracovník] v pr]myslu, pokud jsou dermální a inhalační expozice Uízeny pomocí 
vhodných provozních podmínek ĚnapU. doba trvání úkolu, použití ventilaceě a opatUení pro Uízení rizik ĚnapU. osobní 
ochranné prostUedkyě takového typu, aby expozice nepUekračovaly stanovené hodnoty DNEL. 
Tam, kde došlo k úpravE opatUení k Uízení rizik/provozních podmínek, musí uživatelé zajistit, aby rizika byla Uízena 
minimálnE na ekvivalentních úrovních. 

Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty PNEC, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
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Tabulka 6: Expoziční scénáU ES 3 – použití amoniaku jako meziproduktu v chemickém pr]myslu 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA DERMÁLNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM NEBO JEHO 

VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 5-25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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PROC 1 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 

PROC 2 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 3 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 5 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.07 0.01 0.01 <0.01 

PROC 8a 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8b 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 9 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 15 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, rukaviceě, v rámci kterých odhadované dermální 
expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko 
pro zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že pUi pUemís[ování 
látky, včetnE pUepravy do malých nádob, pUi míchání smEsí a dalších procesech s vEtší možností 
expozice bez použití rukavic v prostoru, kde není v místech výskytu emisí zaUízení pro místní 
nucené odsávání, hrozí riziko účink] toxicity amoniaku po jeho pr]niku k]ží do organizmu. 



 

23 / 58 

Tabulka 7: Expoziční scénáU ES 3 – použití amoniaku jako meziproduktu v chemickém pr]myslu 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 

D
ob

a 
tr

vá
ní

 

Po
už

ití
 

ve
nt

ila
ce

 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 
vnitUní prostor bez LEV 63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 
vnitUní prostor s LEV 1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 
vnitUní prostor bez LEV 141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51 
vnitUní prostor s LEV 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 

1-4 hod. 
venkovní prostor 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 
vnitUní prostor bez LEV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 
vnitUní prostor s LEV 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. vnitUní prostor bez LEV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy (i v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 
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PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 

Tabulka 8: Expoziční scénáU ES 3 – použití amoniaku jako meziproduktu v chemickém pr]myslu 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM  
5-25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.0001 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
venkovní prostor 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 
vnitUní prostor bez LEV 78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 
vnitUní prostor s LEV 2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 175.00 8.75 3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.50 0.88 0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 
vnitUní prostor bez LEV 105.00 5.25 2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.50 0.53 0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 
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Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 4: KONCOVÉ PR¥MYSLOVÉ POUŽITÍ – PROCESNÍ, 
NEPROCESNÍ ů POMOCNÉ ČINIDLO 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Koncové pr]myslové použití – procesní, neprocesní a pomocné činidlo 
Deskriptory použití Oblast použití:  

 klíčový deskriptor SU 3 Pr]myslové použití 
 doplOující deskriptory: SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SUŘ, SU11, 
 SU12, SU13,  SU15, SU16, SU23, NACE C28.2.5 
Kategorie proces]: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
 PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC 15, 
PROC19 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERC4, ERC5, ERC6b, 
 ERC7 

Procesy, úkoly, související činnosti ůmoniak i jeho vodné roztoky používá celá Uada pr]myslových odvEtví 
v širokém množství r]zných aplikací. PatUí sem pr]myslové využití jako 
reaktivní i nereaktivní činidla v kontinuálních i dávkových procesech, 
jako pomocná činidla nebo látky v uzavUených systémech. PUíkladem 
použití jako procesního činidla ĚnapU. úprava a čištEní vody, ochranná 
atmosféra pUi povrchové úpravE kov]ě, jako neprocesní činidlo 
v uzavUeném systému ĚnapU. chladící prostUedekě, reaktivní procesní 
činidlo ĚnapU. odstraOování oxid] dusíku a síry z emisí pUi spalování 
paliv, extrakční činidlo, neutralizační činidloě a jako pomocné činidlo 
ĚnapU. výroba polovodič]ě. 
Provozní podmínky se u r]zných pr]myslových sektor] i r]zných 
aplikací značnE liší 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu ZkapalnEný plyn Ěbezvodý amoniakě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Koncentrace látky v produktu >řř,5 % Ěbezvodý amoniakě 

5-25% Ěvodné roztoky amoniakuě 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice ZnačnE se liší. Jedná se o kontinuální i dávkové procesy. Vztahuje se na 

denní expozice až Ř hodin Ěpokud není uvedeno jinakě [G2].  
Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici pracovník] 

PUedpokládá použití pUi teplotE pUevyšující teplotu okolí maximálnE o 
20°C Ěpokud není uvedeno jinakě [G17]. 
PUedpokládá se, že je uplatOována dobrá základní úroveO ochrany zdraví 
pUi práci [G1]. 

PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 
Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 
PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 
PROC 4 
PROC 5 
PROC 7 
PROC 8a 
PROC 8b 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54].  
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66].  
Do všech výrobních prostor] vstupujte s ochrannou maskou s filtrem 
účinným proti p]sobení amoniaku v pohotovostní poloze. 
Používejte chemicky odolné rukavice. 
Používejte odpovídající ochranu očí [PPE26].  
Používejte odpovídající pracovní oblek k zabránEní kontaktu s k]ží 
[PPE27].  
Používejte odpovídající ochrannou obuv. 
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PROC 9 
PROC 10 
PROC 13 
PROC 15 
PROC 19 

ProvádEjte profesní i bezpečnostní školení obsluhy. 

PROC1: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu, expozice 
nepravdEpodobná 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 

PROC2: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu s pUíležitostnE 
kontrolovanou expozicí ĚnapU. odbEr 
vzorku) 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54] 
s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
PUi vzorkování používejte vhodné rukavice. 

PROC3: Použití v rámci uzavUeného 
dávkového výrobního procesu 
Obecné expozice ĚuzavUené 
systémyě [CS15]. Použití 
v uzavUených dávkových procesech 
[CS37]. s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v pUevážnE uzavUených systémech vybavených 
odsávacím zaUízením[E49]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 

PROC4: Použití v rámci dávkového 
nebo jiného procesu s vEtší možností 
expozice  
Dávkový proces [CS55] s odebíráním 
vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC5: Míchání nebo smEšování 
v dávkových výrobních procesech pUi 
pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu 
Míchání ĚuzavUené systémyě [CS2ř] 
s odebíráním vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC7: NástUikové techniky 
v pr]myslových zaUízeních 
StUíkání [CS10] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCŘa: PUeprava hmoty 
v nespecializovaných zaUízeních 
ČištEní a údržba zaUízení[CS3ř].  

Vypus[te a vypláchnEte zaUízení pUed vstupem nebo provádEním údržby 
[E55]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte stanovenou ochranu dýchacích cest odpovídající možným 
expozicím pUi čistících pracích pUed pUedáním zaUízení do údržby. 
Používejte vhodné rukavice 

PROCŘb: PUeprava hmoty ve 
specializovaných zaUízeních 
PUemís[ování hmoty[CS3].  

Používejte vyhrazená zaUízení [EŘ5]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Používejte vhodné rukavice. 
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PROCř: PUeprava hmoty do malých 
nádob  

Používejte poloautomatické a pUevážnE uzavUené plnících linkách.[E41] 
PlOte pUepravní obaly / nádoby na určených plnících místech vybavených 
lokálním odsáváním[E51]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC10: ůplikace válečkem nebo 
štEtcem 
Nanášení válečkem, nanášení štEtcem 
[CS51]. 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC13: Úprava pUedmEt] máčením 
a poléváním 
Úprava ponoUením a poléváním 
[CS35]. 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC15: Použití jako laboratorní 
činidlo 
Laboratorní činnosti [CS36].  

Manipulujte v digestoUi nebo pUi zajištEném odsávání [EŘ3]. 

PROC1ř: Ruční mísení s úzkým 
kontaktem a pouze za použití 
osobních ochranných prostUedk] 
Míchání ĚotevUené systémyě[CS30]. 
RučnE [CS34]. 

Používejte vhodné osobní ochranné prostUedky pro zamezení kontaktu 
s látkou. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu ZkapalnEný plyn Ěbezvodý amoniakě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Použité množství 354 631 tun/rok Ěcelková tonáž v odvEtvíě 

25 000 tun/rok (regionální tonáž – tj. nejvEtší oznámená tonážě 
Frekvence a trvání použití/expozice Kontinuální i dávkové procesy  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

 

 Výchozí pUednastavená hodnota pr]toku pro čistírny odpadních vod 
(STP) je 20 000 m3/den. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Desetinásobné zUedEní recipientu. Místní koncentrace s atmosférickou 
depozicí není brána v úvahu. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Stonásobné zUedEní recipientu. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Schéma procesu: Obecné expozice ĚuzavUené systémyě[CS15]. 
Účinnost ochrany proti úniku: zakryté systémy s vysokou integritou 

Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší PUedpokládané hodnoty byly vypočteny pomocí metody EUSES 
s využitím údaj] o použitém množství a výchozích hodnot pro únik do 
ovzduší pro jednotlivé kategorie ERC6a : 
 výchozí parametr uvolOování do ovzduší 
ERC4 95% 7.15 x 104 kg/den 
ERC5 50% 3.76 x 104 kg/den 
ERC6b 0,1% 75.2 kg/den 
ERC7 5% 3760 kg/den 
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UvolOování do odpadních vod PUedpokládané hodnoty byly vypočteny pomocí metody EUSES 

s využitím údaj] o použitém množství a výchozích hodnot pro únik do 
vody pro jednotlivé kategorie ERC6a : 
 výchozí parametr uvolOování do ovzduší 
ERC4 100% 7.52 x 104 kg/den 
ERC5 50% 3.76 x 104 kg/den 
ERC6b 5% 3760 kg/den 
ERC7 5% 3760 kg/den 

UvolOování do p]dy Pro uvedené kategorie ERC není očekáván žádný bezprostUední únik do 
p]dy 

Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů. Data pro odhady expozice a charakterizaci 
rizika jsou uvedeny v tabulkách č. ř, 10 a 11. Operační podmínky, v rámci kterých odhadované expozice dermální 
Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice vdechováním: 

Pokud kontrolní mEUení prokážou, že hodnoty DNEL ve venkovním prostUedí nejsou pUekračovány, i když 
výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačovaly opak, m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna 
do hodnocení zahrnout nucené odsávání ve venkovním prostUedí. 

Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 
PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 
V pUípadE procesu PROC 1ř Ěruční mícháníě uvedený konzervativní výpočet vede k pUekročení hodnoty DNEL 
pro systémové účinky na zdraví i pUi použití rukavic. Použije-li se v tomto pUípadE pro hodnocení reálnEjší 
pUedpoklad, že dermálnE se vstUebává 10% dávky, pak hodnota DNEL pUekročena nebude. 
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Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení EUSES 2.1. 

 
 

ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
Procesy spojené s koncovým pr]myslovým použitím amoniaku jako procesní, neprocesní nebo pomocné činidlo 
nepUedstavují nepUijatelné riziko pro zdraví pracovník] v pr]myslu, pokud jsou dermální a inhalační expozice 
Uízeny pomocí vhodných provozních podmínek ĚnapU. doba trvání úkolu, použití ventilaceě a opatUení pro Uízení 
rizik ĚnapU. osobní ochranné prostUedkyě takového typu, aby expozice nepUekračovaly stanovené hodnoty DNEL. 
Tam, kde došlo k úpravE opatUení k Uízení rizik/provozních podmínek, musí uživatelé zajistit, aby rizika byla Uízena 
minimálnE na ekvivalentních úrovních. 

Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty PNEC, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
 

Tabulka 9: Expoziční scénáU ES 4 – koncové pr]myslové použití – procesní, neprocesní a pomocné činidlo 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA DERMÁLNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM NEBO JEHO 

VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 5-25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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PROC 1 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 

PROC 2 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 3 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 5 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.07 0.01 0.01 <0.01 

PROC 7 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 42.86 4.29 6.30 0.63 
vnitUní prostor s LEV 2.14 0.21 0.32 0.03 

PROC 8a 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8b 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 9 1-4 hod. nebo venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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>4 hod. vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 
PROC 10 1-4 hod. nebo 

>4 hod. 
venkovní / vnitUní prostor bez LEV 27.43 2.74 4.03 0.40 
vnitUní prostor s LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 

PROC 13 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 15 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 19 
1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 141.73 14.14 20.80 2.0

* Pro konzervativní výpočet je použitý pUedpoklad 100% dermální absorpce. Úpravou na reálnEjší hodnotu 10% dermální absorpce (amoniak se 
k]ží špatnE vstUebáváě získáme pro PROC 1ř Ěruční mícháníě hodnotu dermální expozice 1,41 mg/kg bw/d, která za pUedpokladu použití 
rukavic poskytujících ř0% ochranu vede k míUe charakterizace rizika RCR = 0,2. 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, rukaviceě, v rámci kterých odhadované dermální 
expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko 
pro zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že pUi pUemís[ování 
látky, včetnE pUepravy do malých nádob, pUi míchání smEsí, pUi pr]myslovém stUíkání, pUi nanášení 
válečkem nebo štEtcem, pUi máčení nebo polévání a pUi dalších procesech s vEtší možností 
expozice bez použití rukavic v prostoru, kde není v místech výskytu emisí zaUízení pro místní 
nucené odsávání, hrozí riziko účink] toxicity amoniaku po jeho pr]niku k]ží do organizmu. Toto 
riziko hrozí i pUi ručním míšení provádEném bez rukavic. 
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Tabulka 10: Expoziční scénáU ES 4 – koncové pr]myslové použití – procesní, neprocesní a pomocné činidlo 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 
vnitUní prostor bez LEV 63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 
vnitUní prostor s LEV 1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 
vnitUní prostor bez LEV 141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51 
vnitUní prostor s LEV 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 

1-4 hod. 
venkovní prostor 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 
vnitUní prostor bez LEV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 
vnitUní prostor s LEV 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 

PROC 13 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 
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PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 13  /úprava pUedmEt] máčením a poléváním/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 

Tabulka 11: Expoziční scénáU ES 4 – koncové pr]myslové použití – procesní, neprocesní a pomocné činidlo 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHALAČNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 
5-25% HM. AMONIAKU PRO PRůCOVNÍKY V PR¥MYSLU 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.0001 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
venkovní prostor 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 



 

37 / 58 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 7 
>4 hod. 

venkovní prostor 306.25 15.31 6.43 0.32 8.51 0.43 21.88 1.09 
vnitUní prostor bez LEV 437.5 21.88 9.19 0.46 12.15 0.61 31.25 1.56 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 183.75 9.19 3.86 0.19 5.10 0.26 13.13 0.66 
vnitUní prostor bez LEV 262.5 13.13 5.51 0.28 7.29 0.36 18.75 0.94 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 
vnitUní prostor bez LEV 78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 
vnitUní prostor s LEV 2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 175.00 8.75 3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.50 0.88 0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 
vnitUní prostor bez LEV 105.00 5.25 2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.50 0.53 0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 

PROC 10 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 13 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 



 

38 / 58 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 19 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Level) 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 
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PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 7 /nástUikové techniky v pr]myslových zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 10 /aplikace válečkem nebo štEtcem/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 13 /úprava pUedmEt] máčením a poléváním/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

PROC 19 /ruční míšení/ nesmí být nikdy provádEno bez ochrany dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak (hodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 5: ŠIROCE ROZŠÍTENÉ KONCOVÉ POUŽITÍ – PROFESIONÁLNÍ 
POUŽITÍ BEZVODÉHO ůMONIůKU ů JEHO VODNÝCH 
ROZTOK¥ 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Široce rozšíUené koncové použití – profesionální použití bezvodého 
amoniaku a jeho vodných roztok] 

Deskriptory použití Oblast použití:  
 klíčový deskriptor SU 22 Profesionální použití: veUejná sféra 
 doplOující deskriptory: SU1, SU10, SU23 
Kategorie proces]: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
 PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, 
 PROC 19, PROC20 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERCŘa, ERCŘb, ERCŘd, 
 ERC8e ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC11a 

Procesy, úkoly, související činnosti ůmoniak i jeho vodné roztoky používá celá Uada profesionálních 
pracovník] v široké UadE r]zných aplikací. Mezi nejbEžnEjší patUí 
profesionální využití v chemických laboratoUích, chladící médium 
v uzavUených systémech, chemikálie pro ošetUení vody, hnojivo, čistící 
prostUedek, činidlo pro povrchovou úpravu výrobk] aj. 
Provozní podmínky se u r]zných pr]myslových sektor] i r]zných 
aplikací značnE liší. K expozici m]že nejčastEji dojít pUi obsluze zaUízení 
obsahujícího amoniak ĚnapU. manipulace s ventilyě nebo pUi aplikaci 
produkt] na bázi amoniaku. 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu ZkapalnEný plyn Ěbezvodý amoniakě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Koncentrace látky v produktu >řř,5 % Ěbezvodý amoniak) 

5-25% Ěvodné roztoky amoniakuě 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice PUi r]zných aplikacích se značnE liší.  
Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici pracovník] 

PUedpokládá použití pUi teplotE pUevyšující teplotu okolí maximálnE o 
20°C Ěpokud není uvedeno jinakě [G17]. 
PUedpokládá se, že je uplatOována dobrá základní úroveO ochrany zdraví 
pUi práci [G1]. 

PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 
Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 
PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 
PROC 4 
PROC 5 
PROC 8a 
PROC 8b 
PROC 9 
PROC 10 
PROC 11 
PROC 13 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54].  
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66].  
Do všech výrobních prostor] vstupujte s ochrannou maskou s filtrem 
účinným proti p]sobení amoniaku v pohotovostní poloze. 
Používejte chemicky odolné rukavice. 
Používejte odpovídající ochranu očí [PPE26].  
Používejte odpovídající pracovní oblek k zabránEní kontaktu s k]ží 
[PPE27].  
Používejte odpovídající ochrannou obuv. 
ProvádEjte profesní i bezpečnostní školení obsluhy. 
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PROC 15 
PROC 19 
PROC 20 
PROC1: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu, expozice 
nepravdEpodobná 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 

PROC2: Použití v rámci uzavUeného 
výrobního procesu s pUíležitostnE 
kontrolovanou expozicí ĚnapU. odbEr 
vzorku) 
Obecné expozice ĚuzavUené systémyě 
[CS15]. NepUetržitý proces [CS54] 
s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
PUi vzorkování používejte vhodné rukavice. 

PROC3: Použití v rámci uzavUeného 
dávkového výrobního procesu 
Obecné expozice ĚuzavUené 
systémyě [CS15]. Použití 
v uzavUených dávkových procesech 
[CS37]. s odebíráním vzork] [CS56]. 

Nakládejte s látkou v pUevážnE uzavUených systémech vybavených 
odsávacím zaUízením[E49]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 

PROC4: Použití v rámci dávkového 
nebo jiného procesu s vEtší možností 
expozice  
Dávkový proces [CS55] s odebíráním 
vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC5: Míchání nebo smEšování 
v dávkových výrobních procesech pUi 
pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu 
Míchání ĚuzavUené systémyě [CS2ř] 
s odebíráním vzork] [CS56] 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
ZajistEte, aby byly vzorky odebírány pod ochranou proti úniku nebo aby 
bylo zajištEno odsávání [E76]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROCŘa: PUeprava hmoty 
v nespecializovaných zaUízeních 
ČištEní a údržba zaUízení[CS3ř].  

Vypus[te a vypláchnEte zaUízení pUed vstupem nebo provádEním údržby 
[E55]. 
ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte stanovenou ochranu dýchacích cest odpovídající možným 
expozicím pUi čistících pracích pUed pUedáním zaUízení do údržby. 
Používejte vhodné rukavice 

PROCŘb: PUeprava hmoty ve 
specializovaných zaUízeních 
PUemís[ování hmoty[CS3].  

Používejte vyhrazená zaUízení [EŘ5]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 
Používejte vhodné rukavice. 
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PROCř: PUeprava hmoty do malých 
nádob  

Používejte poloautomatické a pUevážnE uzavUené plnících linkách.[E41] 
PlOte pUepravní obaly / nádoby na určených plnících místech vybavených 
lokálním odsáváním[E51]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC10: Aplikace válečkem nebo 
štEtcem 
Nanášení válečkem, nanášení štEtcem 
[CS51]. 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC11: Nepr]myslové nástUikové 
techniky 
StUíkání [CS10]. 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC13: Úprava pUedmEt] máčením 
a poléváním 
Úprava ponoUením a poléváním 
[CS35]. 

ZajistEte odsávání v místech výskytu emisí [E54]. 
Používejte vhodné rukavice. 

PROC15: Použití jako laboratorní 
činidlo 
Laboratorní činnosti [CS36].  

Manipulujte v digestoUi nebo pUi zajištEném odsávání [EŘ3]. 

PROC1ř: Ruční mísení s úzkým 
kontaktem a pouze za použití 
osobních ochranných prostUedk] 
Míchání ĚotevUené systémyě[CS30]. 
RučnE [CS34]. 

Používejte vhodné osobní ochranné prostUedky pro zamezení kontaktu 
s látkou. 

PROC20: Profesionální použití 
rozptýlených kapalin pro pUenos tepla 
a tlaku v uzavUených systémech 

Nakládejte s látkou v rámci uzavUeného systému [E47]. 
ZajistEte, aby byla hmota pUi pUemís[ování pod ochranou proti úniku nebo 
aby bylo zajištEno odsávání [E66]. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu ZkapalnEný plyn Ěbezvodý amoniakě. 

Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Použité množství Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
Frekvence a trvání použití/expozice Nelze určit.  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

NepUedpokládá se, že výsledná expozice na životní prostUedí bude 
znatelnE navýšena proti stávající úrovni amoniaku bEžnE se vyskytujícím 
v životním prostUedí. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 

Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
UvolOování do odpadních vod Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
UvolOování do p]dy Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
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Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů. Data pro odhady expozice a charakterizaci 
rizika jsou uvedeny v tabulkách č. 12, 13 a 14. Operační podmínky, v rámci kterých odhadované expozice dermální 
Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice vdechováním: 

Pokud kontrolní mEUení prokážou, že hodnoty DNEL ve venkovním prostUedí nejsou pUekračovány, i když 
výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačovaly opak, m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna 
do hodnocení zahrnout nucené odsávání ve venkovním prostUedí. 

Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 
PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 
V pUípadE procesu PROC 1ř Ěruční mícháníě uvedený konzervativní výpočet vede k pUekročení hodnoty DNEL 
pro systémové účinky na zdraví i pUi použití rukavic. Použije-li se v tomto pUípadE pro hodnocení reálnEjší 
pUedpoklad, že dermálnE se vstUebává 10% dávky, pak hodnota DNEL pUekročena nebude. 

Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
VEtšina amoniaku v životním prostUedí pochází z pUírodních zdroj], pUevážnE z rozkladu organického materiálu. 
Profesionální použití amoniaku je sice rozsáhlé a rozmanité, ale nepUedpokládá se, by tato činnost významnE 
navyšovala stávající úroveO amoniaku, který se bEžnE v životním prostUedí vyskytuje. Nebylo proto provedeno 
kvantitativní hodnocení expozice životního prostUedí. 
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ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik/provozní podmínky popsané v oddílu 2. 
Procesy spojené s koncovým profesionálním použitím amoniaku nepUedstavují nepUijatelné riziko pro zdraví 
pracovník] v pr]myslu, pokud jsou dermální a inhalační expozice Uízeny pomocí vhodných provozních podmínek 
ĚnapU. doba trvání úkolu, použití ventilaceě a opatUení pro Uízení rizik ĚnapU. osobní ochranné prostUedkyě takového 
typu, aby expozice nepUekračovaly stanovené hodnoty DNEL. 
Tam, kde došlo k úpravE opatUení k Uízení rizik/provozních podmínek, musí uživatelé zajistit, aby rizika byla Uízena 
minimálnE na ekvivalentních úrovních. 
PUedpokládá se, že profesionální uživatelé vyhodnocují rizika pUi svém zp]sobu použití amoniaku tak, aby pUi svých 
pracovních aktivitách zajistili, že veUejnost bude z jejich provozní činnosti vyloučena, a nebude tak hrozit riziko její 
neúmyslné expozice. 
Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení, protože se nepUedpokládá, že výsledná expozice na životní prostUedí 
bude znatelnE navýšena proti stávající úrovni amoniaku bEžnE se vyskytujícím v životním prostUedí. 
 

Tabulka 12: Expoziční scénáU ES 5 – koncové profesionální použití 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKů DERMÁLNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM NEBO JEHO 

VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 5-25% HM. AMONIAKU PRO PROFESIONÁLNÍ PRůCOVNÍKY 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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PROC 1 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 

PROC 2 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 3 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 4 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 5 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.07 0.01 0.01 <0.01 

PROC 8a 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

PROC 8b 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 9 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 6.86 0.69 1.01 0.10 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 10 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 27.43 2.74 4.03 0.40 
vnitUní prostor s LEV 1.37 0.14 0.20 0.02 

PROC 11 1-4 hod. nebo venkovní / vnitUní prostor bez LEV 107.14 10.71 15.76 1.58 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/kg bw/d] 

ůkutní / chronické 
systémové účinky 

DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Míra charakterizace rizika 
RCR 
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>4 hod. vnitUní prostor s LEV 2.14 0.21 0.32 0.03 
PROC 13 1-4 hod. nebo 

>4 hod. 
venkovní / vnitUní prostor bez LEV 13.71 1.37 2.02 0.20 
vnitUní prostor s LEV 0.69 0.07 0.10 0.01 

PROC 15 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 0.34 0.03 0.05 0.01 
vnitUní prostor s LEV 0.03 <0.01 0.01 <0.01 

PROC 19 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 
141.73 14.14 20.80 2.08* 

PROC 20 1-4 hod. nebo 
>4 hod. 

venkovní / vnitUní prostor bez LEV 1.71 0.17 0.25 0.03 
vnitUní prostor s LEV 0.14 0.01 0.02 <0.01 

* Pro konzervativní výpočet je použitý pUedpoklad 100% dermální absorpce. Úpravou na reálnEjší hodnotu 10% dermální absorpce (amoniak se 
k]ží špatnE vstUebáváě získáme pro PROC 1ř Ěruční mícháníě hodnotu dermální expozice 1,41 mg/kg bw/d, která za pUedpokladu použití 
rukavic poskytujících ř0% ochranu vede k míUe charakterizace rizika RCR = 0,2. 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, rukaviceě, v rámci kterých odhadované dermální 
expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko 
pro zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že pUi pUemís[ování 
látky, včetnE pUepravy do malých nádob, pUi míchání smEsí, pUi profesionálním stUíkání, pUi 
nanášení válečkem nebo štEtcem, pUi máčení nebo polévání a pUi dalších procesech s vEtší možností 
expozice bez použití rukavic v prostoru, kde není v místech výskytu emisí zaUízení pro místní 
nucené odsávání, hrozí riziko účink] toxicity amoniaku po jeho pr]niku k]ží do organizmu. Toto 
riziko hrozí i pUi ručním míšení provádEném bez rukavic. 
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Tabulka 13: Expoziční scénáU ES 5 – koncové profesionální použití 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE BEZVODÝM ůMONIůKEM PRO 

PROFESIONÁLNÍ PRůCOVNÍKY 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

Akutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA <0.01 NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 22.25 1.06 0.47 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 49.58 2.48 1.04 0.05 1.38 0.07 3.54 0.18 
vnitUní prostor bez LEV 70.83 3.54 1.49 0.07 1.97 0.10 5.06 0.25 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 29.75 1.49 0.63 0.03 0.83 0.04 2.13 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 42.5 2.13 0.89 0.04 1.18 0.06 3.04 0.15 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 3.19 0.16 0.07 0.00 0.09 <0.01 0.23 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 44.63 2.23 0.94 0.05 1.24 0.06 3.19 0.16 
vnitUní prostor bez LEV 63.75 3.19 1.34 0.07 1.77 0.09 4.55 0.23 
vnitUní prostor s LEV 1.91 0.10 0.04 0.00 0.05 <0.01 0.14 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 99.17 4.96 2.08 0.10 2.75 0.14 7.08 0.35 
vnitUní prostor bez LEV 141.67 7.08 2.98 0.15 3.94 0.20 10.12 0.51 
vnitUní prostor s LEV 14.17 0.71 0.30 0.01 0.39 0.02 1.01 0.05 

1-4 hod. 
venkovní prostor 59.50 2.98 1.25 0.06 1.65 0.08 4.25 0.21 
vnitUní prostor bez LEV 85.00 4.25 1.79 0.09 2.36 0.12 6.07 0.30 
vnitUní prostor s LEV 8.5 0.43 0.18 0.01 0.24 0.01 0.61 0.03 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

Akutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 13 
>4 hod. 

venkovní prostor 123.96 6.20 2.60 0.13 3.44 0.17 8.85 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 177.08 8.85 3.72 0.19 4.92 0.25 12.65 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.71 0.89 0.37 0.02 0.49 0.02 1.26 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 74.38 3.72 1.56 0.08 2.07 0.10 5.31 0.27 
vnitUní prostor bez LEV 106.25 5.31 2.23 0.11 2.95 0.15 7.59 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.63 0.53 0.22 0.01 0.30 0.01 0.76 0.04 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 3.54 0.18 0.07 0.00 0.10 <0.01 0.25 0.01 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 2.13 0.11 0.04 0.00 0.06 <0.01 0.15 0.01 

PROC 20 
>4 hod. 

venkovní prostor 24.79 1.24 0.52 0.03 0.69 0.03 1.77 0.09 
vnitUní prostor bez LEV 35.42 1.77 0.74 0.04 0.98 0.05 2.53 0.13 
vnitUní prostor s LEV 7.08 0.35 0.15 0.01 0.20 0.01 0.51 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 14.88 0.74 0.31 0.02 0.41 0.02 1.06 0.05 
vnitUní prostor bez LEV 21.25 1.06 0.45 0.02 0.59 0.03 1.52 0.08 
vnitUní prostor s LEV 4.25 0.21 0.09 0.00 0.12 0.01 0.30 0.02 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.) 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 
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PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 

pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 13  /úprava pUedmEt] máčením a poléváním/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

PROC 20  /profesionální použití pro pUenos tepla a tlaku v uzavUených systémech/ smí být provádEno bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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Tabulka 14: Expoziční scénáU ES 5 – koncové profesionální použití 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM S OBSAHEM 
5-25% HM. AMONIAKU PRO PROFESIONÁLNÍ PRůCOVNÍKY 

Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 
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PROC 1 1-4 hod. 
nebo 
>4 hod. 

venkovní prostor 0.00 NA NA NA NA NA NA NA 
vnitUní prostor bez LEV 0.01 NA NA NA NA NA NA NA 

PROC 2 
>4 hod. 

venkovní prostor 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
venkovní prostor 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 3 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.50 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 4 
>4 hod. 

venkovní prostor 61.25 3.06 1.29 0.06 1.70 0.09 4.38 0.22 
vnitUní prostor bez LEV 87.5 4.38 1.84 0.09 2.43 0.12 6.25 0.31 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 
venkovní prostor 36.75 1.84 0.77 0.04 1.02 0.05 2.63 0.13 
vnitUní prostor bez LEV 52.5 2.63 1.10 0.06 1.46 0.07 3.75 0.19 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

PROC 5 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8a 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 8b 
>4 hod. 

venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 3.94 0.20 0.08 0.00 0.11 0.01 0.28 0.01 

1-4 hod. 
venkovní prostor 55.13 2.76 1.16 0.06 1.53 0.08 3.94 0.20 
vnitUní prostor bez LEV 78.75 3.94 1.65 0.08 2.19 0.11 5.63 0.28 
vnitUní prostor s LEV 2.36 0.12 0.05 0.00 0.07 <0.01 0.17 0.01 

PROC 9 
>4 hod. 

venkovní prostor 122.50 6.13 2.57 0.13 3.40 0.17 8.75 0.44 
vnitUní prostor bez LEV 175.00 8.75 3.68 0.18 4.86 0.24 12.50 0.63 
vnitUní prostor s LEV 17.50 0.88 0.37 0.02 0.49 0.02 1.25 0.06 

1-4 hod. 
venkovní prostor 73.50 3.68 1.54 0.08 2.04 0.10 5.25 0.26 
vnitUní prostor bez LEV 105.00 5.25 2.21 0.11 2.92 0.15 7.50 0.38 
vnitUní prostor s LEV 10.50 0.53 0.22 0.01 0.29 0.01 0.75 0.04 
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Kategorie 
procesu 

Expoziční pUedpoklady 
 

Odhadnutá 
expoziční 
koncentrace 
[mg/m3] 
 

ůkutní / 
chronické 
systémové 
účinky 

DNEL=47.6mg/m3 

ůkutní lokální 
účinky 

DNEL = 36 mg/m3 

Chronické 
lokální účinky 

DNEL=14mg/m3 

Míra charakterizace rizika RCR 

D
ob

a 
tr

vá
ní

 

Po
už

ití
 

ve
nt

ila
ce

 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

B
ez

 R
P

E
 

S 
 R

P
E

 
(r

ed
uk

ce
 9

0%
) 

PROC 10 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 11 
>4 hod. 

venkovní prostor 613.20 30.66 12.88 0.64 17.03 0.85 43.80 2.19 
vnitUní prostor bez LEV 876.00 43.80 18.40 0.92 24.33 1.22 62.57 3.13 
vnitUní prostor s LEV 175.20 8.76 3.68 0.18 4.87 0.24 12.51 0.63 

1-4 hod. 
venkovní prostor 367.92 18.40 7.73 0.39 10.22 0.51 26.28 1.31 
vnitUní prostor bez LEV 525.60 26.28 11.04 0.55 14.60 0.73 37.54 1.88 
vnitUní prostor s LEV 105.12 5.26 2.21 0.11 2.92 0.15 7.51 0.38 

PROC 13 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 
vnitUní prostor s LEV 21.88 1.09 0.46 0.02 0.61 0.03 1.56 0.08 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 
vnitUní prostor s LEV 13.13 0.66 0.28 0.01 0.36 0.02 0.94 0.05 

PROC 15 
>4 hod. 

vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 4.38 0.22 0.09 0.00 0.12 0.01 0.31 0.02 

1-4 hod. 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 2.63 0.13 0.06 0.00 0.07 <0.01 0.19 0.01 

PROC 19 
>4 hod. 

venkovní prostor 153.13 7.66 3.22 0.16 4.25 0.21 10.94 0.55 
vnitUní prostor bez LEV 218.75 10.94 4.60 0.23 6.08 0.30 15.63 0.78 

1-4 hod. 
venkovní prostor 91.88 4.59 1.93 0.10 2.55 0.13 6.56 0.33 
vnitUní prostor bez LEV 131.25 6.56 2.76 0.14 3.65 0.18 9.38 0.47 

PROC 20 

>4 hod. 

venkovní prostor 30.63 1.53 0.64 0.03 0.85 0.04 2.19 0.11 
vnitUní prostor bez LEV 43.75 2.19 0.92 0.05 1.22 0.06 3.13 0.16 
vnitUní prostor s LEV 8.75 0.44 0.18 0.01 0.24 0.01 0.63 0.03 

1-4 hod. 

venkovní prostor 18.38 0.92 0.39 0.02 0.51 0.03 1.31 0.07 
vnitUní prostor bez LEV 26.25 1.31 0.55 0.03 0.73 0.04 1.88 0.09 
vnitUní prostor s LEV 5.25 0.26 0.11 0.01 0.15 0.01 0.38 0.02 

Pozn.: PROC kód kategorie procesu 
RPE ochrana dýchacích cest (Respiratory Protect. Equipment) 
LEV místní nucené odsávání ĚLocal exhaust ventilationě 
RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterisation Ratio) 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
NA není aplikovatelné Ěnot availableě  
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nepUíznivé účinky na zdraví: 
akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Operační podmínky Ědoba trvání, ventilace, ochrana dýchacích cestě, v rámci kterých odhadované 
inhalační expozice pUekračují hodnoty DNEL Ětj. hodnota RCR  1), zahrnují nedostatečná opatUení 
pro Uízení rizik. V tabulce jsou zvýraznEny šedým podbarvením a pUedstavují nepUijatelné riziko pro 
zdraví pracovník] v pr]myslu. V tomto konkrétním pUípadE to znamená, že 
PROC 1  /použití v uzavUeném procesu bez možnosti  expozicí/ smí být provádEno vždy Ěi v prostorech 

bez místního nuceného odsáváníě bez ochrany dýchacích cest 
PROC 2  /použití v nepUetržitém uzavUeném procesu s pUíležitostnou kontrolovanou expozicí, napU. odbEr 

vzork]/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách 
vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 3  /použití v rámci uzavUeném dávkového procesu/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 4  /použití v rámci dávkového nebo jiného procesu s vEtší možností expozice/ smí být provádEn bez 
ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 5  /míchání nebo smEšování v dávkových výrobních procesech pUi pUípravE smEsí s možností 
významnEjšího kontaktu / smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, v ostatních 
pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 7 /nástUikové techniky v pr]myslových zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8a  /pUemís[ování hmoty v nespecializovaných zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích 
cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 
hodiny, v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 8b  /pUemís[ování hmoty ve vyhrazených zaUízeních/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest 
pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je 
nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 9  /pUemís[ování hmoty do malých nádob/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 10 /aplikace válečkem nebo štEtcem/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 11  /profesionální stUíkání/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

PROC 13 /úprava pUedmEt] máčením a poléváním/ smí být provádEno bez ochrany dýchacích cest pouze ve 
vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním po dobu kratší než 4 hodiny, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 

PROC 15  /laboratorní činnosti/ smEjí být provádEny bez ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních 
prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, v ostatních pUípadech je nutná ochrana 
dýchacích cest 

PROC 19 /ruční míšení/ nesmí být nikdy provádEno bez ochrany dýchacích cest 
PROC 20  /profesionální použití pro pUenos tepla a tlaku v uzavUených systémech/ smí být provádEno bez 

ochrany dýchacích cest pouze ve vnitUních prostorách vybavených místním nuceným odsáváním, 
v ostatních pUípadech je nutná ochrana dýchacích cest 
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Dodatek 1 Ve všech vyhodnocovaných procesech, včetnE tEch, u kterých podle výše uvedené tabulky není 
nutná ochrana dýchacích cest, je ale doporučená povinnost vždy nosit ochrannou masku 
v pohotovostní poloze. 

Dodatek 2 Tam, kde existuje systém kontrolních mEUení, který prokazuje, že hodnoty DNEL ve venkovním 
prostUedí nejsou pUekračovány, i když výsledky hodnocení ECETOC TRů naznačují opak Ěhodnota 
RCR  1ě , m]že to být zp]sobeno tím, že tato metoda není schopna do hodnocení zahrnout nucené 
odsávání ve venkovním prostUedí. V takovém pUípadE není nutno používat ochranu dýchacích cest, ale 
platí stejná povinnost jako v „UpozornEní 2“ – tj. vždy nosit ochrannou masku v pohotovostní poloze. 
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EXPOZIČNÍ SCÉNÁT 6: ŠIROCE ROZŠÍTENÉ KONCOVÉ POUŽITÍ – POUŽITÍ 
VODNÝCH ROZTOK¥ ůMONIůKU SPOTTEBITELI 

ODDÍL 1 NÁZEV EXPOZIČNÍHO SCÉNÁTE 

Název Široce rozšíUené koncové použití – použití vodných roztok] amoniaku 
spotUebiteli 

Deskriptory použití Oblast použití:  
 klíčový deskriptor SU 21 SpotUebitelská použití: soukromé 
 domácnosti 
 doplOující deskriptory: SU1, SU10, SU23 
Kategorie produkt]: PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC16, PC18, PC20, 
 PC23, PC35, PC37, PC3ř UCN kód ů40200 
Kategorie uvolOování do životního prostUedí: ERCŘa, ERCŘb, ERCŘd, 
 ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC11a 

Procesy, úkoly, související činnosti SpotUebitelé mohou být vystaveni p]sobení vodných roztok] amoniaku 
Ěobsahujících až 25% hm. amoniakuě pUi použití r]zných produkt] 
určených pro domácnost ĚnapU. hnojiva, nátEry, Uedidla, mycí a čisticí 
prostUedky, pUípravky osobní hygieny, kosmetikaě. V pUípravcích bývá 
obvykle obsaženo 0,05-0,4% hm. amoniaku, v koncentrovaných čisticích 
prostUedcích, které se pUed použitím obvykle Uedí, pak bývá 5-10% hm. 
amoniaku. PUi použití bEžných domácích produkt] je primární cestou 
expozice vdechování a také dermální lokální p]sobení 
Ědráždivost/žíravost). 

 
 

ODDÍL 2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ů OPůTTENÍ K TÍZENÍ RIZIK 

Oddíl 2.1 Omezování expozice pracovník] 

Vlastnosti produktu  
Fyzikální forma produktu Kapalina. 

Koncentrace látky v produktu do 25% hm. amoniaku 
Použité množství Není aplikovatelné. 
Frekvence a trvání použití/expozice Četnost i doba trvání velmi r]znorodá podle konkrétní aplikace. Použití 

zpravidla občasné Ějednou za mEsíc i nEkolikrát za týdeně. 
Faktory dopadu na človEka, které 
nejsou ovlivnEny Uízením rizik 

Nelze určit. 

Další dané podmínky ovlivOující 
expozici spotUebitele 

Limitní obsah látky v produktu je 25% [OC18]. 
PUedpokládá použití pUi bEžné teplotE okolí Ěpokud není uvedeno jinakě 
[G17]. 

PUispívající scénáUe: OpatUení k Uízení rizik : 
Všeobecná opatUení aplikovatelná 
pro všechny činnosti [CS135]. 

Používejte odpovídající ochranu očí a rukavice[PPE14]. 
Dodržujte základní hygienická pravidla. 
Dodržujte návody k použití poskytnuté dodavatelem produktu. 

PC1: Lepidla, tEsnící prostUedky Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
PCřa: Povrchové materiály a barvy, 
Uedidla, odstraOovače povrchových 
materiál] 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

PC9b: Plnidla, tmely, sádry, 
sochaUská hlína 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

PC9c: Barvy nanášené prsty Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
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PC12: Hnojiva Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
PC16: Teplovodivé kapaliny Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
PC18: Inkoust a tonery Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
PC20: Výrobky jako pufry, 
vločkovací činidla, srážedla, 
neutralizační činidla 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

PC23: PUípravky na vydElávání k]ží, 
jejich barvení, konečné úpravy, 
impregnaci a péči 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

PC35: Prací a čistící prostUedky 
ĚvčetnE výrobk] na bázi 
rozpouštEdelě 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

PC37: PUípravky pro úpravu vody Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 
PC3ř: Kosmetika, pUípravky pro 
osobní péči 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

UCN kód A40200: 
Chladící prostUedky 

Nejsou stanovena žádná další specifická opatUení [EI20]. 

Oddíl 2.2 Omezování expozice životního prostUedí 
Vlastnosti produktu Kapalina Ěvodné roztoky amoniakuě. 
Použité množství Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
Frekvence a trvání použití/expozice Nelze určit.  
Faktory dopadu na životní 
prostUedí, které nejsou ovlivnEny 
Uízením rizik 

NepUedpokládá se, že výsledná expozice na životní prostUedí bude 
znatelnE navýšena proti stávající úrovni amoniaku bEžnE se vyskytujícím 
v životním prostUedí. 

Faktor zUedEní místními sladkými 
vodami 

Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 

Faktor zUedEní moUskou vodou Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
Další dané provozní podmínky 
ovlivOující expozici životního 
prostUedí 

Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 

Technické podmínky a opatUení 
v místE zdroje k pUedcházení 
uvolOování 

 

UvolOování do ovzduší Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
UvolOování do odpadních vod Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 
UvolOování do p]dy Není aplikovatelné. Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení. 

Technické místní podmínky a 
opatUení v místE zdroje s cílem 
omezit vypouštEní, emise do ovzduší 
a uvolOování do p]dy 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Organizační opatUení na 
pUedcházení/omezení místního 
uvolOování z místa zdroje 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatUení, protože amoniak je rychle 
nitrifikován na nitráty a jejich následná denitrifikace končí uvolnEním 
dusíku do atmosféry. 

Podmínky a opatUení vztahující se 
k místní/komunální čistírnE 
odpadních vod 

OdstranEní amoniaku v zaUízeních pro úpravu odpadních vod je vysoce 
efektivní. Lze pUedpokládat úplné odstranEní v čistírnE odpadních vod. 

Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí úpravE odpad] pUi jejich 
odstranEní 

Externí zpracování a odstraOování odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 
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Podmínky a opatUení vztahující se k 
externí recyklaci/využití odpadu 

Externí využití a recyklace odpad] musí být v souladu s platnými 
místními a / nebo vnitrostátními právními pUedpisy. 

 
 

ODDÍL 3 ODHADY EXPOZICE 

Oddíl 3.1 Zdraví 
NejzávažnEjším akutním i chronickým lokálním škodlivým účinkem vdechování amoniaku je dráždEní dýchacích 
cest, systémovým účinkem vdechování amoniaku je jeho toxicita. 
V pUípadE dermální expozice jednoznačnE pUevládá lokání poškození – podráždEní až poleptání k]že a očí, a proto 
je nezbytné nosit vhodné ochranné prostUedky pro zamezení styku s k]ží a očima všude tam, kde hrozí riziko 
kontaktu. Systémové účinky amoniaku – tj. projevy jeho toxicity, jsou v pUípadE dermální expozice málo 
pravdEpodobné, protože amoniak se k]ží špatnE vstUebává. 
Odhady expozice byly provedeny metodou hodnocení ECETOC TRů, ConsExpo 4.1, RIVM Factsheets. Data pro 
odhady expozice a charakterizaci rizika jsou uvedeny v tabulkách č. 15 a 16. Podmínky, v rámci kterých 
odhadované expozice dermální Ěpr]nikem k]žíě a inhalační Ěvdechovánímě pUekračují hodnoty DNEL, jsou 
zvýraznEny šedým podbarvením.  
Dodatek pro hodnocení expozice dermální: 

PUes to, že amoniak se k]ží špatnE vstUebává, byl pro konzervativní hodnocení dermální expozice použit 
pUedpoklad, že se dermálnE vstUebává 100 % dávky. 
V pUípadE procesu PC 12 Ěpoužití hnojivě a PC 3ř Ěbarvení vlas]ě uvedený konzervativní výpočet vede 
k pUekročení hodnoty DNEL pro systémové účinky na zdraví i pUi použití rukavic. Použije-li se v tomto pUípadE 
pro hodnocení reálnEjší pUedpoklad, že dermálnE se vstUebává 10% dávky, pak hodnota DNEL pUekročena 
nebude. 

Oddíl 3.2 Životní prostUedí 
VEtšina amoniaku v životním prostUedí pochází z pUírodních zdroj], pUevážnE z rozkladu organického materiálu. 
Použití vodných roztok] amoniaku spotUebitelem je sice rozsáhlé a rozmanité, ale nepUedpokládá se, by tato činnost 
významnE navyšovala stávající úroveO amoniaku, který se bEžnE v životním prostUedí vyskytuje. Nebylo proto 
provedeno kvantitativní hodnocení expozice životního prostUedí. 

 
 

ODDÍL 4 POKYNY PRO KONTROLU SOULADU S EXPOZIČNÍM 
SCÉNÁTEM 

Oddíl 4.1 Zdraví 
Neočekává se, že pUedpokládané expozice pUekročí stanovené hodnoty DNEL, pokud budou dodržena opatUení k 
Uízení rizik popsaná v oddílu 2. SpotUebitelské použití bEžných domácích produkt], které obsahují amoniak, pak 
nepUedstavují nepUijatelné zdravotní riziko pro lidské zdraví. 
Oddíl 4.2 Životní prostUedí 
Bylo provedeno pouze kvalitativní hodnocení, protože se nepUedpokládá, že výsledná expozice na životní prostUedí 
bude znatelnE navýšena proti stávající úrovni amoniaku bEžnE se vyskytujícím v životním prostUedí. 
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Tabulka 15: Expoziční scénáU ES 6 – koncové použití spotUebitelem 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKů DERMÁLNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM AMONIAKU 

PRO SPOTTEBITELSKÁ POUŽITÍ BDŽNÝCH PRODUKT¥ PRO DOMÁCNOST (NůPT. ČISTÍCÍ ů KOSMETICKÉ 

PTÍPRůVKY) 

Kategorie 
produkt] 

Četnost 
použití 

ůkutní systémové účinky 
DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

Chronické systémové účinky 
DNEL = 6.8 mg/kg bw/d 

100% absorpce 10% absorpce 100% absorpce 10% absorpce 
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PC9a 
Povrchové materiály a barvy, Uedidla, odstraOovače povrchových materiál] Ěobsahují 0.05% hm. amoniakuě 
Nanášení 
vodouUeditelných 
barev štEtcem a 
válečkem 

1krát/mEsíc 0.03 4.4x 10-3 - - 8.2x 10-5 1.2x 10-6 - - 

StUíkání barvou z 
plechovky 

1krát/mEsíc 0.03 1.9x 10-3 - - 6.8x 10-5 1.0x 10-5 - - 

Nanášení nátEr] 
obecnE 

1krát/mEsíc 0.0021 3.1x 10-3 - - 1.9x 10-6 1.6x 10-7 - - 

Nanášení 
odstraOovač] 
barvy 

1krát/mEsíc 0.0042 6.2x 10-3 - - 1.1x 10-5 1.6x 10-6 - - 

PC9b Plnidla, tmely, sádry, sochaUská hlína aj. Ěobsahují 0.05% hm. amoniakuě 

Aplikace plniva 1krát/mEsíc 4.2x 10-4 6.2x 10-5 - - 3.4x 10-6 5x 10-7 - - 

PC35: Prací a čistící pUípravky Ěobsahují 0.125% hm. amoniakuě 
Aplikace 
víceúčelových 
tekutých čistících 
/ pracích 
pUípravk] 

104krát 
/mEsíc 

0.41 0.06 - - 0.12 0.02 - - 

PC39: Kosmetika, pUípravky pro osobní péči Ěobsahují 4% hm. amoniakuě 
Aplikace barev na 
vlasy 

1krát/mEsíc 67 9.85* 6.7 0.99 2.203 0.324 0.220 0.032 

PC12: Hnojiva: pUípravky pro zahradu a trávník Ěobsahují  do 25% hm. amoniaku) 

Aplikace hnojiva 1krát/rok 35.7 5.25* 3.57 0.53 0.2 0.03 0.02 0.003 

* Pro konzervativní výpočet je použitý pUedpoklad 100% dermální absorpce. Úpravou na reálnEjší hodnotu 10% dermální absorpce (amoniak se 
k]ží špatnE vstUebáváě získáme pro PC3ř Ěbarvení vlas]ě a PC12 Ěhnojeníě hodnoty charakterizace rizika RCR < 1, což znamená, že nejsou 
pUekročeny hodnoty DNEL. 

Pozn.: PC kód kategorie produktu 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Levelě 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 
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Vyhodnocení: Podmínky, v rámci kterých odhadované dermální expozice pUekračují hodnoty povolené expozice 
DNEL (tj. hodnota RCR  1), jsou v tabulce zvýraznEny šedým podbarvením. V tomto konkrétním 
pUípadE to znamená, že riziko akutních ani chronických účink] pUi dermální expozici pUi nejhorším 
pUedpokladu 100% dermální absorpce nehrozí pUi nanášení barev štEtcem nebo válečkem, pUi 
stUíkání barev z plechovky, pUi obecném použití nátEr] nebo odstraOovač] nátEr], ani pUi aplikaci 
plniv nebo čistících a pracích pUípravk]. PUi aplikaci hnojiv nebo barvení vlas] by pUi pUedpokladu 
100% dermální absorpce expozice sice pUekračovaly hodnotu DNEL, ale vzhledem k faktu, že se 
amoniak k]ží špatnE vstUebává, je reálnEjší pUedpoklad 10% absorpce, pUi které už hodnoty DNEL 
pUekračovány nejsou. 

Tabulka 16: Expoziční scénáU ES 6 – koncové použití spotUebitelem 
KVůNTITůTIVNÍ CHůRůKTERIZACE RIZIKA INHůLůČNÍ EXPOZICE VODNÝM ROZTOKEM AMONIAKU 

PRO SPOTTEBITELSKÁ POUŽITÍ BDŽNÝCH PRODUKT¥ PRO DOMÁCNOST (NůPT. ČISTÍCÍ ů KOSMETICKÉ 

PTÍPRůVKY) 

Kategorie 
produkt] 

Četnost 
použití 

ůkutní lokální účinky 
DNEL = 7.2 mg/m3 

Chronické lokální 
účinky 
DNEL = 2.8 mg/m3 

Akutní/chronické 
systémové účinky 
DNEL = 23.8 mg/m3 

100% absorpce 100% absorpce 100% absorpce 
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PC9a 
Povrchové materiály a barvy, Uedidla, odstraOovače povrchových materiál] Ěobsahují 0.05% hm. amoniakuě 
Nanášení 
vodouUeditelných 
barev štEtcem a 
válečkem 

1krát/mEsíc 7 0.97 0.0018 6.4x 10-4 0.0018 7.6x 10-5 

StUíkání barvou z 
plechovky 

1krát/mEsíc 0.67 0.09 5.1x 10-5 1.8x 10-5 5.1x 10-5 2.1x 10-6 

Nanášení nátEr] 
obecnE 

1krát/mEsíc 6.7 0.93 2.4x 10-4 8.6x 10-5 2.4x 10-4 1.0x 10-5 

Nanášení 
odstraOovač] 
barvy 

1krát/mEsíc 3.2 0.44 3.6x 10-4 1.3x 10-4 3.6x 10-4 1.5x 10-5 

PC9b 
Plnidla, tmely, sádry, sochaUská hlína aj. Ěobsahují 0.05% hm. amoniakuě 

Aplikace plniva 1krát/mEsíc 0,37 0,05 5.1x 10-3 1.8x 10-3 5.1x 10-3 2.1x 10-6 

PC35 
Prací a čistící pUípravky Ěobsahují 0.125% hm. amoniakuě 
Aplikace 
víceúčelových 
tekutých čistících 
/ pracích 
pUípravk] 

104krát 
/mEsíc 

3.3 0.46 0.16 0.06 0.16 6.7x 10-3 
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Pozn.: PC kód kategorie produktu 
RCR míra charakterizace rizika ĚRisk Characterisation Ratioě 
DNEL odvozená úroveO expozice, pUi které nedochází k nepUíznivým účink]m ĚDerived No Effect Level) 
nepUíznivé účinky na zdraví: 

akutní bezprostUední účinek po kontaktu s látkou 
chronické účinek po delší dobE latence Ě tj. doby od vlastního kontaktu látkou k prvním pUíznak]m poškození/nemociě 
lokální účinek v místE kontaktu s látkou 
systémové účinek v místE vzdáleném od místa kontaktu ĚnapU. poškození jater, ledvin aj.ě 

Vyhodnocení: Ani v jednom z hodnocených použití Ěnanášení barev štEtcem nebo válečkem, stUíkání barev 
z plechovky, obecné použití nátEr] nebo odstraOovač] nátEr], aplikace plniv nebo čistících a 
 pracích pUípravk]ě odhadované inhalační expozice nepUekračují hodnoty povolené expozice 
DNEL (tj. hodnota RCR je vždy menší než 1). SpotUebitelské použití bEžných domácích produkt], 
které obsahují amoniak, nepUedstavují nepUijatelné zdravotní riziko pro lidské zdraví. 

 


