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EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV ÉS KOCKÁZATBECSLÉS
A. RÉSZ
1. A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az ISD Kokszoló Kft. kockázatkezelési intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy csökkentse
vagy elkerülje a kénnel történő emberi (beleértve az alkalmazottakat és a fogyasztókat is) és
környezeti expozíciót.
Ennek megvalósítására a kokszolói nyers kamragázból Claus technológiával eltávolított kén
kinyerése, tárolása, szállítása zárt technológiában történik. 2010-ben a Still-Claus üzemrészt
korszerűsítettük. A korábbi nyílt technológiát zárttá alakítottuk: ennek következtében - a korábban
elégetett - véggázokat visszavezetjük a nyersgáz belépési pontjára. Így az égető berendezést
leállítottuk, a káros égéstermékek emissziója teljesen megszűnt.
A kenet az üzem területén zárt, fűtött, hőszigetelt csőrendszerben (120-140 °C-on) szállítjuk, zárt,
fűtött, hőszigetelt tartályokban tároljuk. A szállítás szintén folyékony állapotban, zárt, fűtött,
hőszigetelt vasúti tartálykocsikban történik.
Hulladék csak karbantartás, üzemzavar vagy havária helyzet esetén keletkezhet. Az ISD Kokszoló Kft.
hulladékkezelési intézkedéseket dolgozott ki annak érdekében, hogy csökkentse vagy elkerülje a
kennel történő emberi és környezeti expozíciót a hulladék ártalmatlanítási vagy hulladékelhelyezési
helyre juttatása során.
2. NYILATKOZAT A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Az ISD Kokszoló Kft. rendelkezik Belső Védelmi Tervvel és Környezetkárosodás megelőzésének
Üzemi Kárelhárítási Tervével , melyek tartalmazzák a kénnel kapcsolatos intézkedések részletes
leírását is. A technológiai leírások dolgozókra és berendezésekre lebontva előírjak a normál
üzemmenet és a vészhelyzeti beavatkozások rendjét, mely az expozíció minden fajtájának
minimalizálását hivatott szolgálni.
Az ISD Kokszoló Kft. auditált minőségügyi, környezetvédelmi és energiairányítási integrált rendszert
működtet. E rendszerek biztosítják, hogy a megfelelő eljárások, dokumentumok naprakészek
legyenek, illetve az előírt feladatok megvalósuljanak.
3. NYILATKOZAT A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL
Az ISD Kokszoló Kft. a kockázatértékelési intézkedésekről, azok végrehajtásáról rendszeres
tájékoztatást dolgozóinak és a külsős munkavállalóknak is. Ezt a kötelező, periodikusan ismétlődő
oktatások keretében valósul meg. Az oktatások tematikájában munkavédelmi, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi és a kockázatkezeléssel kapcsolatos egészségvédelmi témakörök szerepelnek.
Az ISD Kokszoló Kft. a REACh rendelet (1907/2006/EK) rendelet szerint tájékoztatja üzleti
partnereit.
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B. RÉSZ
1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA ÉS FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
Kén, folyékony kén
EC:
231-722-6
CAS: 7704-34-9
REACH regisztrációs szám: 01-2119487295-27-0125
Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok:
megjelenés, viselkedés:
szobahőmérsékleten:
sárga színű, szilárd halmazállapotú,
magasabb hőmérsékleten:
sárgás színű, folyékony halmazállapotú anyag.
sűrűség:
1,8-2,1 kg/dm3
olvadáspont: 115 °C
forráspont:
445 °C
Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk:
lobbanáspont: 160 °C
gyulladási hőmérséklet:
260 °C (olvadék)
robbanási határok:
35-1400 g/m3 (levegőben)
2. GYÁRTÁS ÉS FELHASZNÁLÁSOK
2.1. Gyártás
A vállalat azonosítása:
ISD Kokszoló Kft.
cím:
2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3. Hungary
web:
www.dunaferr.hu
e-mail cím:
csjuhasz@dbk.dunaferr.hu, koksz@dbk.dunaferr.hu
telefon:
+36.2558.1060
fax:
+36.25.410.614
sürgősségi telefonszám:
+36.2558.1060
2.2. Azonosított felhasználások kénsavgyártás, poliszulfid gyártás stb.
2.3. Ellenjavallt felhasználások: nem ismert.
3. OSZTÁLYBA SOROLÁS ÉS CÍMKÉZÉS
Tűzveszélyes szilárd anyag, 2. Osztály, H228
Bőrirritáció, 2. Osztály, H315
Figyelmeztetés:
Figyelem

Figyelmeztető mondatok:
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H315 Bőrirritáló hatású.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
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Megelőzés
P210 Hőhatástól távol tartandó.
P280: Használjon védőkesztyűt, védőruhát, arcvédőt.
Beavatkozás
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P264: Kezelés után alaposan kezet kell mosni.
P332+P313: Ha bőr irritációt okoz, forduljon orvoshoz.
P362: A szennyezett ruhát vegye le és mossa ki, mielőtt ismét használja.
P370+P378 Tűz esetén: az oltáshoz por használandó.
4. A KÖRNYEZETI SORS JELLEMZO˝ I
4.1. Lebomlás: nincs információ.
4.2. Környezeti eloszlás: nincs információ.
4.3. Bioakkumuláció: nem alkalmazható.
4.4 Másodlagos mérgezés: Kolloid formában káros hatással van a vízben élő szervezetekre.
5. AZ EMBERI EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEKÉRTÉKELÉSE
5.1. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés): Ismétlődő vagy tartós érintkezés
a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyag krónikus hörghurutot okozhat, súlyosabb
esetben tüdő ödéma alakulhat ki.
5.2 Akut toxicitás, szájon át: LD50 Patkány:>5.000 mg/kg, tünetek: hasmenés.
~ belélegzés: LC50 Patkány:>9,23 mg/l; 4 h; por/köd, tünetek: a légutak irritációs tünetei.
5.3. 5.4 Maró hatás: nincs. Bőrirritáló hatású. Szemirritáció: enyhe.
5.5.Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: tapasz teszt: humán, eredmény: negatív
5.6. Ismételt dózis toxicitás - célszervi toxicitás: információ nem áll rendelkezésre.
5.7. Csírasejt-mutagenitás: in vitro genotoxicitás, Ames vizsgálat, Salmonella typhimurium eredmény:
negatív.
5.8 Rákkeltő hatás: információ nem áll rendelkezésre.
5.9 Reprodukciós toxicitás: információ nem áll rendelkezésre.
h)
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: információ nem áll rendelkezésre.
5.10 Egyéb hatások:
Aspirációs veszély: információ nem áll rendelkezésre.
Teratogenitás: információ nem áll rendelkezésre.
5.11. A DNEL(-ek) levezetése: nincs adat.
6. A FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK EMBERI EGÉSZSÉGRE VALÓ VESZÉLYEINEK
ÉRTÉKELÉSE
6.1. Robbanásveszélyesség: 35-1400 g/m3 (levegőben)
6.2. Tűzveszélyesség: Éghető.
6.3. Oxidálóképesség: nincs.
7. A KÖRNYEZET TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ VESZÉLY ÉRTÉKELÉSE
7.1. Vízi környezet (beleértve az üledéket):
Kolloid formában káros hatással van a vízben élő szervezetekre.
Toxicitás halakra: LC50 Danio rerio (zebrahal): 866 mg/l; 96 h.
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: EC0 Daphnia magna (óriás
vízibolha):>10.000 mg/l; 24 h; EC50 Tetrahymen pyriformis: 0,16 mg/l; 24 h.
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7.2. Szárazföldi környezet:
Talajban való mobilitásról nincs információ.
7.3. Légkör: nincs információ.
7.4. Mikrobiológiai tevékenység a szennyvízkezelő rendszerekben:
Toxicitás baktériumokra: EC50 elevenített iszap: 1.900 mg/l; 3 h.
8. PBT ÉS vPvB ÉRTÉKELÉS:
Az anyag az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének XIII. melléklete
szerint nem minősül PBT-nek és vPvB-nek.
9. EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKELÉS
9.1. Kén ipari gyártása
A legtöbb kén olajfinomítókban a kőolaj és a földgáz kéntelenítésekor keletkezik. A hidrogénszulfidként megjelenő kéntartalmat a deszulfurizáló egység elemi kénné alakítja át. A kenet az
előállítás helyén, az üzemben tárolják és szállítják ki a vevőknek, vagy olvadt állapotban (kb. 130°C)
vagy szilárd formában. A kokszolás során keletkező kamragáz kénhidrogén tartalmát is az ismert
Claus technológiával alakítják át elemi kénné.
Az alkalmazott folyamat kockázatának feltérképezésére és jellemzésére a menedzsment
gyakran egy sor olyan vizsgálatot használ fel, amely később aztán hozzájárulhat az expozíció
csökkentéséhez. Ezek az intézkedések nem szerepelnek az Expozíciós forgatókönyvekben (ES), mivel
nem kell őket végrehajtani annak érdekében, hogy megfelelő legyen az expozíció ellenőrzése. Ezeket
azonban mégis azonosították a Kémiai biztonsági elemzésben annak érdekében, hogy az érdekeltek
képesek legyenek más expozíciós ellenőrzési információk megszerzésére, hogy megvalósíthassák a
folyamat során a forgatókönyv fejlesztését.
A kén szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, így szükségessé válik a szálló por
belélegzésének vizsgálata, hogy a munkavállalók és a fogyasztók expozícióját megismerjük. Bár az
olvadt kén forró folyadék, a levegőben környezeti hőmérsékleten valószínűleg inkább aeroszol és
nem gőz. Ezért a belégzési expozíciót levegőben szobahőmérsékleten úgy értékelik, mintha por
lenne. A porképződést az ECETOC TRA modellel állapítják meg. Az inhalációs DNEL1 érték nem
megfelelő referencia, de a "kellemetlen por" vagy a "nem specifikus por” fogalmát több ország
felmérésében használják a foglalkozási expozíció határértékének megállapítására. Ezek az érték
Németországban 4mg/m3, az USA-ban pedig 15mg/m3. Tekintettel a kén por lehetséges egészségügyi
hatásaira általában az alacsonyabb értéket választják.
9.1.1. Expozíciós forgatókönyv
A kén bőrt irritáló anyagnak minősül, amely a REACH szerint megköveteli a minőségi
kockázat jellemzését minden dermális expozícióra. Az így kapott kockázatkezelési intézkedések
kötelezőek. Mennyiségi értékelést dermális expozícióra nem végeztek.

1

DNEL: származtatott hatásmentes szint (Derived No Effect Level): az anyag expozíciós szintje, mely alatt nem vált ki ártalmas hatást, továbbá az
anyag expozíciós szintje, mely fölött embereket nem ajánlott a hatásának kitenni.
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9.1.2. Expozíciós értékelés
A kén nem veszélyes környezetvédelmi határértékű besorolást kapott. Mennyiségi expozíció
értékelést a környezetre nem végeztek.
Aggodalomra potenciálisan okot adó szennyeződések jelen lehetnek a kénben, például a tartály
tetejénél kénhidrogén (hidrogén-szulfid, H2S) lehet, ami rendkívül mérgező gáz, és kén-dioxid (SO2),
mely irritáló gáz. A kockázatkezelési intézkedések kívül esnek az expozíciós forgatókönyvek témáján,
de foglalkozni kell vele a biztonsági adatlapban. Javasoljuk a H2S veszélyét az alábbiak szerint
megfogalmazni:




A termékből kénhidrogén szabadulhat fel: kockázatot jelent a tartályban - tetejének zárt térében
- a felgyülemlő kénhidrogén belégzése, ez a termék maradékából, tartály ürítése után is, és a
szennyvízben is jelentkezhet. Ez nem szándékos kibocsátás, de mindenképp ellenőrizni kell a
helyi körülményeket (E500).
Ezek az ellenőrzések lehetnek: az érintett térség lezárása után csak engedéllyel rendelkező
személyzet léphet be, H2S-riaszót, személyi védő- és mentőfelszerelést kell használni, biztosítani
kell személyes menekülő felszereléseket, a személyzetet ki kell erre képezni (E501).
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10. KOCKÁZATJELLEMZÉS
10.1. forgatókönyv: Kén
Felhasználási kód
3, 8, 9
Folyamat kategória
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15
Környezeti kategória
1, 4
Speciális környezeti kategória : ESVOC SpERC 1.1.v1
Folyamatok, feladatok, tevékenységek
Az anyag előállítása, vagy vegyszerként, hatóanyagként való felhasználása. Beleértve az
újrahasznosítást/kinyerést, anyagátadást, tárolást, mintavételt, laboratóriumi vizsgálatokat,
karbantartást és rakodást (hajóba, uszályba, vagonba, kamionba).
10.1.1. Emberi egészség
10.1.1.1. Munkavállalók
Üzemi körülmények és kockázatkezelés
Fizikai megjelenés: Normál állapotban szilárd, magasabb üzemi hőfokon folyékony, gőznyomása
<0,5kPa – OC29.
Töménység: a termékben elérheti a 100%-ot (más érték jelezve) – G13.
Mennyiség: 1000 t/év felett.
Használat/expozíció gyakorisága, időtartama:
elérheti a napi 8 órát (más érték jelezve) – G2
Egyéb feltételek: üzemelés magasabb hőfokon (környezet fölött 20°C-nál több) OC7.
Jó higiénés körülményeket kell biztosítani – G1.
Különleges intézkedések
Általános (bőr irritáció) – G19
Kerülje a termék közvetlen bőrrel való érintkezését. Határozza meg a lehetséges érintett
bőrfelületeket. Használjon védőkesztyűt (EN374 teszttel), ha kézzel dolgozik. A szennyezett bőrt
azonnal mossa le. Képezze ki a dolgozókat, hogy kerüljék/minimalizálják a bőrrel érintkezést,
jelentsék, ha bármely panaszuk van, hogy segítségben részesüljenek.
Expozíció becslése
Egészség: Az ECETOC TRA eljárást használtuk a munkahelyek expozíciójának becslésére – hacsak ezt
másként nem jelezzük - G21
10.1.1.2. Fogyasztók
A felhasználók azt tanácsolják, hogy fogadja el a nemzeti foglalkozási expozíciós határértékeket vagy
ennek megfelelő más értékeket - G38.
Ahol más kockázatkezelési intézkedéseket/üzemeltetési feltételeket fogadnak el, ott a felhasználó
biztosítsa, hogy a kockázatok kezelése legalább azonos szintű legyen - G23.
10.1.2. Környezet
Környezet: Nem alkalmazható.
Elérhető kockázati adatok nem teszik lehetővé a DNEL levezetését a bőr irritáló hatást tekintve - G32.
A kockázat kezelési intézkedések alapján a kvalitatív kockázat jellemzése - G37.
Elérhető kockázati adatok nem támasztják alá, hogy szükség van DNEL-re más egészségügyi hatások
miatt - G36.
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10.3. forgatókönyv: Kén használata ipari köztitermékként
Felhasználási kód
3, 8, 9
Folyamat kategória
1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15, 22, 23
Környezeti kategória
6a
Speciális környezeti kategória ESVOC SpERC 6.1a.v1
Folyamatok, feladatok, tevékenységek
Az anyagot intermedierként használják. Beleértendő az újrahasznosítás/kinyerés, anyag továbbítás,
tárolás, mintavétel, vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok, karbantartás és betárolás (hajó, uszály,
közúti- és vasúti teherkocsi, szállítóeszköz).
Működési feltételek és a kockázatértékelés mérése
A dolgozók expozíciójának ellenőrzése
Termék jellemzése
Halmazállapot
szilárd
szobahőmérsékleten,
folyadék
magasabb
hőfokon,
gőznyomás<0,5kPa - OC29.
Koncentráció a termékben
a termékben elérheti a 100%-ot (hacsak nincs más megadva) - G13
Felhasznált mennyiség
nincs megadva
A felhasználás gyakorisága/ időtartama, expozíció
napi expozíció, 8óra (hacsak nincs más megadva) G2
Humán faktor, ami nem hat a kockázatkezelésre:
nincs megadva
Más, a kockázatot érintő körülmény
a tevékenység magasabb hőfokon történik (>20°C-kal a környezeti
hőfok fölött) - OC7. A foglalkoztatási higiéniát biztosítani kell - G1.
10.1.1. Emberi egészség
10.1.1.1. Munkavállalók
Speciális kockázatkezelés és intézkedések
Általános intézkedések (bőr irritáció) - G19
Kerülje a közvetlen bőr kontaktust a termékkel. Határozza meg a potenciális érintkezési területeket
Viseljen kesztyűt, ha érintkezhet (teszt: EN374). Amilyen gyorsan lehet, mossa le. Az érintkezett bőrt
azonnal tisztítsa meg. A dolgozókat képezze ki a megelőzésre/az expozíció minimalizálására, és
jelezzen minden bőr elváltozást -. E3
CS15 Általános expozíció (zárt rendszer)
CS15 Általános expozíció (zárt rendszer),

nincs speciális intézkedés - EI20
CS56 Mintagyűjtéssel
nincs speciális intézkedés - EI20
CS15 Általános expozíció(zárt rendszer),
CS55 Szakaszos üzem, CS56 Mintagyűjtéssel
nincs speciális intézkedés -EI20
CS2 Mintavétel a folyamatból
nincs speciális intézkedés - EI20
CS16 Általános expozíció (nyitott rendszer) nincs speciális intézkedés - EI20
CS36 Laboratóriumi tevékenység
nincs speciális intézkedés - EI20
CS14 Ömlesztett szállítás, CS81 Egyedi készülék
nincs speciális intézkedés - EI20
CS39 Berendezés tisztítása, karbantartása nincs speciális intézkedés - EI20
CS85 Ömlesztett termék tárolása
nincs speciális intézkedés - EI20
10.1.2. Környezet
Környezeti terhelés ellenőrzése: Nem alkalmaztató
Tájékoztatás az expozíciós forgatókönyv teljességének ellenőrzéséhez
Egészség: A hozzáférhető veszélyességi adatok nem elégségesek arra, hogy a DNEL vizsgálatot
elvégezzük a bőr irritáció esetében - G32.
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A kockázat értékelési intézkedések a kvalitatív kockázatbecslésen alapulnak - G37.
A hozzáférhető veszélyességi adatok nem indokolják a DNEL vizsgálat elvégzését egyéb egészségre
vonatkozó hatás tekintetében - G36.
A felhasználóknak azt javasoljuk, hogy a nemzteti Foglalkoztatási expozíciós határértékeket vagy
más hasonlóan alkalmas adatot vegyenek figyelembe - G38.
Ahol más Kockázat kezelő intézkedéseket/Üzemelési feltételeket alkalmaznak, ott a felhasználóknak
meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a kockázat kezelés eléri a megfelelő szintet - G23.

A dokumentumot előkészítette: CONCAWE (vezető regisztrátor)

8. oldal (10)

Felülvizsgálat:
2017. november 15.

Kémiai Biztonsági Jelentés
KÉN

v2

Készült: az 1907/2006/EK és 1272/2008/EK rendelet alapján.
KÉN azonosított felhasználásai
Ssz

Azonosított
felhasználás

Szektor

ES szám

Felhaszn.
szektor
(SU)

Folyamat kategória
(PROC)

Környezetvédelmi
kategória
(ERC)

Speciális kategória
(SpERC)

1

01 Anyag gyártása

Ipari

ES 9.1.1

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

1, 4

ESVOC SpERC 1.1.v1

2

01b Felhasználás
intermedierként

Ipari

ES 9.2.1

3, 8, 9

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15,
22, 23

6a

ESVOC SpERC 6.1a.v1

3

01a Az anyag
szétosztása

Ipari

ES 9.3.1

3

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15

1, 2, 3, 4, 5, 6a, ESVOC SpERC 1.1b.v1
6b, 6c, 6d, 7

4

02 Formulázás &
(újra)csomagolás és
keverés

Ipari

ES 9.4.1

3, 10

1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9,
14, 15, 23, 24

2

ESVOC SpERC 2.2.v1

5

10a Ipari megkötő- vagy
kötőanyag

Ipari

ES 9.5.1

3

1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10,
13, 14

4

ESVOC SpERC 4.10a.v1

6

10b Kisipari megkötővagy kötőanyag

Kisipar,
kisvállalkozás

ES 9.6.1

22

1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10,
13, 14

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.10b.v1

7

11a Mezőgazdasági célú
vegyszer felhasználás

Kisipar,
kisvállalkozás

ES 9.7.1

22

1, 4, 8a, 8b, 11, 13

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.11a.v1

8

11b Mezőgazdasági

Vásárló

ES 9.8.1

21, 12, 22,

8a, 8d

8a, 8d

ESVOC SpERC 8.11b.v1
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Ssz

Azonosított
felhasználás

Szektor

ES szám

felhasználás

Felhaszn.
szektor
(SU)

Folyamat kategória
(PROC)

Környezetvédelmi
kategória
(ERC)

Speciális kategória
(SpERC)

27

9

15 Kisipari útépítés és
építőipar

Kisipar,
kisvállalkozás

ES 9.9.1

22

8a, 8b, 9, 10, 11, 13

8d, 8f

ESVOC SpERC 8.15.v1

10

19 Gumi gyártó és –
feldolgozóipar

Ipari

ES
9.10.1

3, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a,
8b, 9, 13, 14, 15, 21

1, 4, 6d

ESVOC SpERC 4.19.v1

11

12a Motor-hajtóanyag
gyártás

Ipari

ES
9.11.1

3

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 16

7

ESVOC SpERC 7.12a.v1

12

18b Robbanóanyag
gyártás és felhasználás

Kisipar,
kisvállalkozás

ES
9.12.1

22

1, 3, 5, 8a, 8b

8e

ERC meg-határozás
szerinti rész

13

Gyufa gyártás

Vásárló

ES
9.13.1

21; Termék NA
kat. (PC):
11

8e

ERC meg-határozás
szerinti rész

14

Tűzijáték gyártás

Vásárló

ES
9.14.1

21; Termék NA
kat.
(PC):11

8e

ERC meg-határozás
szerinti rész
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