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Anotace 

V podmínkách významného chemického závodu BorsodChem MCHZ, s.r.o. jsou 

v rámci jednotlivých technologií zpracovávány různé typy chemických látek. Práce 

s chemickými látkami přináší nová pravidla obsaţené v přísné direktivě nařízení REACH. 

Bakalářská práce řeší problematiku se zaměřením na oblasti dílčích částí nařízení REACH. 

Na straně chemických látek v podmínkách BC MCHZ existuje řada surovinových vstupů 

spadajících pod oblast působnosti nařízení REACH. Uvedené zpracované podklady vyuţije 

podnik pro účely dalšího postupu nutné harmonizace s vytyčením cíle dle evropské 

legislativy REACH. 

Klíčová slova: registrace, nařízení REACH 

Annotation 

In terms of major chemical plant BorsodChem MCHZ, Ltd. are the various 

technologies handled difference types of chemicals. Working with chemicals has created 

new rules contained in the strict directive REACH. Bachelor thesis addresses issues related 

to the component parts of the REACH Regulation. On the other chemicals in terms of BC 

MCHZ there are a number of material inputs under the scope of REACH. Those data 

processing company will use for further action necessary to harmonize with ong targets 

according to the European REACH legislation. 

Keywords: registration, statute REACH 
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1 Úvod 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., dále jen BC MCHZ, se v současné době 

zabývá výrobou a prodejem chemických látek jak anorganického, tak především 

organického charakteru. K významným organickým výrobkům patří aminy, zejména tedy 

anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, diethyloxalát a několik speciálních aminů. 

Anorganickými výrobky společnosti jsou vodík a koncentrovaná kyselina dusičná.  

BC MCHZ v dnešní podobě pokračuje v tradičních chemických výrobách, které 

vznikly v Ostravě jiţ v roce 1927, kdy začala výstavba závodu na výrobu dusíkatých 

hnojiv. Hlavním důvodem výstavby závodu bylo tehdy vyuţití blízkého zdroje 

koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého hospodářství 

čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobným způsobem jako v okolní 

Evropě. 

Výrobou čpavku a síranu amonného byl v roce 1928 zahájen provoz v novém 

závodě. Výrobní program původně zahrnující výrobu hnojiv byl pak po druhé světové 

válce rozšiřován a modernizován. Došlo k zavedení výroby formaldehydu 

a močovinoformaldehydových pryskyřic – dukol a také k rozšíření zpracování vodíku 

pro hydrogenaci. Postupně probíhal rozvoj výroby cyklohexanonu, který se pouţívá 

jako základní surovina pro výrobu silonu. Výroba kyseliny šťavelové navázala na výrobu 

hnojiv. 

K dnešním nosným výrobkům společnosti patří především anilin a cyklohexylamin, 

jejichţ počátek je datován jiţ v roce 1962, kdy bylo postaveno poloprovozní zařízení 

na jejich výroby. 

Provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic byl 

zahájen v roce 1971. 

Dosud nejvýznamnější investicí společnosti byla výstavba anilinového bloku 

(tzv. A-blok). A-blok byl uveden do provozu v roce 1985 a navázala na něj nová výrobna 

cyklohexylaminu. V roce 1992 začal provoz na nové výrobně speciálních aminů, která byla 

v roce 1997 rozšířena o další dvě výrobní linky. Zásadní změnou prošla výroba vodíku, 

kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena výroba technologií 

parního reformingu zemního plynu. Výstavbou další moderní jednotky parního reformingu 
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a dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu byla postupně zvýšena její 

výrobní kapacita.  

Po roce 1990 byly ve firmě dokončeny zásadní technologické a surovinové změny, 

coţ mělo za následek postupné zrušení výroby sorbitu, isopropylaminu, dusíku, kyslíku, 

argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové. 

Přes všechny organizační změny, kterými společnost během své existence prošla, 

lze za klíčový povaţovat vznik akciové společnosti Moravské chemické závody 

v roce 1990. Od 1. 1. 1999 do 26. 4. 2000 byly Moravské chemické závody formou 

odštěpeného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní společnost 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 27. 4. 2000 vyčleněním převáţné části odštěpeného 

závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním 

vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která se v roce 2006 stala 

100 % vlastníkem. Dnes je BC MCHZ pro ně integrována v nadnárodní společnosti 

BorsodChem Zrt. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., vlastní technologie a výroby klíčových produktů, které 

je schopná dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, 

kde úspěšně provozují jiţ dvě velkokapacitní jednotky. Více neţ desetina světové produkce 

anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. [1]. 

Cílem bakalářské práce je zpracování podkladů potřebných pro naplnění poţadavků 

bezpečnosti a ekologie vstupních surovin pro BorsodChem MCHZ, s.r.o. Za tímto účelem 

je v rámci řešení bakalářské práce, pro případ uvedeného podniku, potřeba rozpracovat 

podklady pro registraci základních vstupů na nosnou výrobu diethyloxalátu. 

2 Výrobní technologie BC MCHZ v rámci integrované 

prevence 

2.1 Zařízení provozované v souladu se zákonem o integrované prevenci 

Společnosti BC MCHZ, s.r.o. byla vydána dvě integrovaná povolení na základě 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Nejdříve získala integrované povolení 

pro Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií‖ ze dne 30. 7. 2004. Výroba 

velkoobjemových chemikálií zahrnuje tato zařízení: 



 

4 

 

 Výroba vodíku - hlavní a doplňkový zdroj 

 Výroba technické kyseliny dusičné 

 Výroba koncentrované kyseliny dusičné 

 Koncentrace kyseliny dusičné 

 Výroba nitrobenzenu 

 Výroba anilinu 

 Výroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu 

 Výroba diethyloxalátu 

Integrované povolení bylo aktualizováno v závislosti na změnách uvedených technologií. 

Do února roku 2010 bylo jiţ provedeno sedm změn tohoto integrovaného povolení. 

Poté bylo vydáno integrované povolení ze dne 7. 7. 2005 pro ,,Zařízení na výrobu 

speciálních chemikálií―. Výroba speciálních chemikálií probíhá na technologických 

jednotkách výroben Aminy I a II. Integrované povolení bylo aktualizováno v roce 2008 

v souvislosti s rozšíření výrobního sortiment [2]. 

2.2 Charakteristiky výrob velkoobjemových chemikálií 

2.2.1 Technická kyselina dusičná 

Kyselina dusičná technická se vyrábí spalováním směsi zplyněného amoniaku 

a atmosférického vzduchu zbaveného mechanických nečistot na katalytických Pt-Rh sítech 

v hořáku. Vzniklý NO se oxiduje sekundárním vzduchem na NO2, který se následně 

absorbuje ve vodě na kyselinu dusičnou. Reakce vzduchoamoniakové směsi na 

Pt-Rh katalyzátoru je silně exotermická a reakční teplo se vyuţívá k výrobě páry. Oxidace 

NO na NO2 a absorpce NO2 ve vodě probíhá protiproudně v pěnovém reţimu ve dvou 

reakčních věţích (kyselá absorpce). 

Nezreagované oxidy dusíku po přechodu kyselou absorpcí jsou odváděny do spodní 

části alkalické kolony, kde dochází k jejich neutralizaci. Neutralizace se provádí vypíráním 

těchto oxidů dusíku v roztoku hydroxidu sodného. Plynné emise (se zbytkovým obsahem 

NOx) se odvádějí přes vodní pračku na zařízení RENOX, kde selektivní katalytickou 

redukcí plynným amoniakem se NOx rozkládá (za zvýšené teploty) na vodu a dusík. Takto 

upravený odplyn z výrobny je veden komínem do atmosféry viz Příloha 1. Celkový 

pohled na provozovanou technologii je zobrazen na Obrázku 1. 
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Reakce probíhající při výrobě technické kyseliny dusičné: 

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O (A) 

2 NO + O2  2 NO2 (B) 

3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO (C) 

NO2 + NO + 2 NaOH  2 NaNO2 + H2O (D) 

2 NO2 + 2 NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O (E) 

6 NO + 4 NH3  6 H2O + 5 N2 (F) 

6 NO2 + 8 NH3  l2 H2O + 7 N2 (G) 

NO + NO2 + 2 NH3  3 H2O + 2 N2 (H) 

4 NO + 4 NH3 + O2  6 H2O + 4 N2 (I) 

4 NH3 + 3 O2  2 N2 + 6 H2O (J) 

Obrázek 1  Výrobna kyseliny dusičné (zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.) 
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2.2.2 Koncentrace kyseliny dusičné 

Principem koncentrace kyseliny dusičné je extrakční destilace technické kyseliny 

dusičné za atmosférického tlaku. Extrakčním činidlem (činidlem odnímajícím kyselině 

vodu) je dusičnan hořečnatý. Extrakční činidlo je recirkulováno – po oddělení zahuštěno 

na potřebnou provozní koncentraci a vráceno zpět do procesu viz Příloha 2. 

2.2.3 Koncentrovaná kyselina dusičná 

Výrobna koncentrované kyseliny dusičné zahrnuje část katalytické oxidace 

amoniaku, absorpční část a část destilace koncentrované kyseliny. K výrobně patří sklad 

kyseliny dusičné a stáčení kyseliny sírové a kyseliny dusičné a také je zde prováděno 

plnění kyseliny dusičné do cisteren. 

Výroba koncentrované kyseliny dusičné je zaloţena na absorpci oxidů dusíku, které 

vznikly při katalytickém spalování amoniaku, ve zředěné kyselině dusičné za vzniku 

nadazeotropické kyseliny a následná destilace produktu viz Příloha 3. 

Reakce probíhající při výrobě koncentrované kyseliny dusičné: 

4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O (A) 

2 NO + O2  2 NO2 (B) 

3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO (C) 

2.2.4 Nitrobenzen 

Nitrobenzen je vyráběn kontinuální nitrací benzenu nitrační směsí kyseliny sírové 

a kyseliny dusičné. Výroba nitrobenzenu se dá provést následujícími postupy: 

a) Izotermický postup – probíhá při niţších teplotách do 50 
o
C s větším objemem 

reaktoru a v nitrační směsi se pouţívá koncentrovaná kyselina dusičná – SNA. 

Kyselina sírová je z reakční směsi oddělována a poté je zpětně zahušťována 

na samostatné provozní lince rekoncentrace kyseliny sírové (ROKS) viz Příloha 4. 

b) Adiabatický postup – pracuje při vyšších teplotách nad 100 
o
C s menším objemem 

reaktoru. V nitrační směsi je místo koncentrované kyseliny dusičné pouţita 

technická kyselina dusičná – WNA. Kyselina sírová v zařízení cirkuluje 

a po oddělení z reakční směsi je zpětně zahušťována přímo v odparce, která je 
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součástí provozní adiabatické linky viz Příloha 5. Celkový pohled na 

provozovanou technologii je zobrazen na Obrázku 2. 

Reakce probíhající při výrobě nitrobenzenu: 

C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O (A) 

Součástí výroby nitrobenzenu je čištění surového nitrobenzenu praním 

extrahovanou anilinovou vodou a následnou destilací. 

Odpadní produkt destilace – destilační zbytky – jsou předávány k odstranění 

spalováním spalovně fy SPOVO s.r.o. 

Obrázek 2  Výrobna nitrobenzenu (zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.) 

2.2.5  Anilin 

Principem výroby anilinu je katalytická redukce nitrobenzenu vodíkem v plynné 

fázi na měděném katalyzátoru. Následujícím krokem dochází ke kondenzaci a oddělení 

surového anilinu od plynné fáze. Ze surového anilinu se odstraňuje voda a níţevroucí 

sloţky v náplňové atmosférické destilační koloně a poté se destiluje v patrové vakuové 

koloně na konečný produkt. Odpadní produkty destilace – destilační zbytky – jsou 

shromaţďovány a předávány externí organizaci k odstranění (spalováním ve spalovně fy 

SPOVO s.r.o.). 

Zdroj. BC – MCHZ, s.r.o. 
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Plynné fáze – vodík v technologickém procesu cirkuluje a jeho úbytek je doplňován 

viz Příloha 6. Celkový pohled na provozovanou technologii je zobrazen na Obrázku 3. 

Reakce probíhající při výrobě anilinu:  

C6H5NO2 + 3H2  C6H5NH2 + 2 H2O (A) 

Obrázek 3  Výrobna anilinu (zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.) 

2.2.6 Vodík 

K výrobě vodíku se vyuţívá parního reformingu, coţ je reakce metanu (hlavní 

sloţka zemního plynu) s vysokotlakou přehřátou parou viz Příloha 7. Celkový pohled na 

provozovanou technologii je zobrazen na Obrázku 4. 

Reakce probíhající při výrobě vodíku: 

a) desulfurizace (odsíření): 

ZnO + H2S  ZnS + H2O (A) 

b) reforming (endotermní reakce): 

CH4 + H2O  CO + 3 H2 (B) 

c) konverze (exotermní reakce): 

CO + H2O  CO2 + H2 (C)  

Vzniklý reformní plyn je následně čištěn na molekulových sítech (PSA). 

Odstraněné nečistoty a další část zemního plynu slouţí k otopu reformingové pece. 
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Takto získaný vodík slouţí především jako vstupní surovina pro hydrogenační 

technologie BC MCHZ. 

Obrázek 4  Výrobna vodíku (zdroj: BorsodChem MCHZ, s.r.o.) 

2.2.7 Cyklohexylamin (CHA) a dicyklohexylamin (DCHA) 

Cyklohexylamin a dicyklohexylamin se vyrábí kontinuální hydrogenací anilinu 

v plynné fázi na tabletovaném kobaltovém anebo niklovém katalyzátoru ve dvou 

trubkových izotermních reaktorech. Následně dochází k destilaci obou surových produktů 

pomocí systému kontinuálních a diskontinuálních kolon. Shromáţděné destilační zbytky 

jsou předávány externí organizaci k odstranění (spalováním ve spalovně fy SPOVO s.r.o.) 

viz Příloha 8. Celkový pohled na provozovanou technologii je zobrazen na Obrázku 5. 

Reakce probíhající při výrobě CHA a DCHA: 

C6H5NH2 + 3H2  C6H11NH2 (A) 

2 C6H11NH2 + H2  C6H11NHH11C6 + NH3 (B) 
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Obrázek 5  Výrobna cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu (zdroj: BorsodChem MCHZ, 

 s.r.o.) 

2.2.8 Diethyloxalát 

Výroba dietyloxalátu je prováděna esterifikací kyseliny šťavelové ethanolem. Pak 

následuje destilační zpracování na čistý produkt. Voda z esterifikační reakce je kontinuálně 

oddestilovávána ve formě ternární směsi (etanol – n-heptan – voda) – n-heptan se pouţívá 

jako azeotropické činidlo viz Příloha 9. 

Reakce probíhající při výrobě diethyloxalátu: 

C2H2O4 + 2 CH3CH2OH  C6H10O4 + 2 H2O (A) [3] 

2.3 Popis výrob speciálních chemikálií – aminů 

2.3.1 Kontinuální hydrogenační aminace alkoholů anilinem 

Kontinuální hydrogenační aminací alkoholů (ethanol, isopropanol, n-butanol) 

anilinem na tabletovaném katalyzátoru v kapalné fázi za přítomnosti vodíku, zvýšené 

teploty a tlaku se získávají surové produkty jako N-ethylanilin, N,N-diethylanilin, 

N-isopropylanilin a N-butylanilin. Surový produkt je dále čištěn v části kontinuální 
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destilace, kde probíhá oddestilování surovin (recyklovaných nezreagovaných surovin) 

a destilační čištění vznikajících odpadních vod. Surové produkty jsou skladovány 

ve skladu aminů. Odplyn z reaktoru je spalován na polním hořáku. 

2.3.2 Kontinuální hydrogenační metylace formaldehydem 

Surový N,N-dimethylcyklohexylamin se vyrábí kontinuální hydrogenační metylací 

cyklohexylaminu formaldehydem v prostředí methanolu v kapalné fázi. Reakce je vedena 

na tabletovaném katalyzátoru za tlaku vodíku v reaktoru. Nízkotlaká pára vyuţívá 

k předehřevu reakční směsi. Surový produkt je čištěn v části kontinuální destilace, kde se 

provádí regenerace methanolu a destilační dočištění vznikajících odpadních vod a pak je 

skladován v tankovišti skladu aminů. Odplyn z reaktoru je opět spalován na polním 

hořáku. 

Při pouţití dicyklohexylaminu (DCHA) můţe být na stejném zařízení vyráběn 

N-methyldicyklohexylamin. 

Obdobně při pouţití diethylentriaminu (DETA) je vyráběn na stejném zařízení 

pentamethyldiethylentriamin (PMDETA).  

2.3.3 Kontinuální hydrogenační aminace ketonů amoniakem 

Kontinuální hydrogenační aminací ketonů amoniakem probíhající za zvýšené 

teploty a tlaku na tabletovaném katalyzátoru kov/nosič se vyrábí cyklopentylamin, kdy se 

jako vstupní surovina pouţívá cyklopentanon. Reakční teplo exotermní reakce je odváděno 

vroucím kondenzátem - vznikající nízkotlaká pára se vyuţívá k předehřevu reakční směsi. 

Surová reakční směs je dále zpracovávána destilačně. Odplyn z reaktoru 

a destilační kolony je spalován na polním hořáku. 

2.3.4 Diskontinuální hydrogenační aminace aldehydů a ketonů 

dimethylaminem 

Hydrogenací směsi benzaldehydu a dimethylaminu v autoklávu na nosičovém 

katalyzátoru a následnou separací katalyzátoru se vyrábí surový dimethylbenzylamin 

(DMBZA). Zfiltrovaný surový produkt je dále uskladněn. Hydrogenační aminace směsi 

surovin se provádí za zvýšeného tlaku a teploty a odplyn z reaktoru je spalován na polním 

hořáku. 
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Surový dimethylisopropylamin se vyrábí hydrogenací směsi acetonu 

a dimethylaminu na práškovém katalyzátoru. A při pouţití cyklopentanonu a amoniaku je 

na stejném zařízení vyráběn cyklopentylamin. 

2.3.5 Diskontinuální hydrogenace nenasycených vazeb 

Hydrogenací benzonitrilu se zde vyrábí benzylamin. Reakce probíhá za tlaku 

vodíku a za zvýšené teploty na kovovém katalyzátoru. N-ethylcyklohexylamin se vyrábí 

hydrogenací N-ethylanilinu opět na kovovém hydrogenačním katalyzátoru. Poté se 

destilací zpracovávají surové reakční směsi. Odplyn z autoklávu je přiveden potrubním 

propojením na polní hořák, kde se spaluje [4]. 

3 Nařízení REACH 

Evropskou legislativou v oblasti chemických látek je nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. Prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, jedná se o tzv. nařízení REACH, které 

vstoupilo v platnost 1 června 2007. Nařízení REACH nahradilo okolo 40 směrnic, 

vztahujících se k nakládání s chemickými látkami a jejich uvádění na trh. Na trh Evropské 

unie je v dnešní době uváděno přibliţně 100 000 chemikálií, přičemţ se nařízení dotýká 

vyráběných nebo dováţených chemických látek v mnoţství nad 1 tunu ročně. Celkem 

ustanovení REACH podléhá v současnosti asi 30 000 chemikálií [5]. 

Cílem tohoto nařízení je zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví 

a ţivotního prostředí, volný pohyb látek samotných nebo obsaţených v přípravcích 

a předmětech, současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Také by mělo podpořit 

rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek a sníţit provádění testů na zvířatech. 

Nařízením REACH se stanovují pravidla pro látky a přípravky. Tato pravidla 

se vztahují na výrobu, uvádění na trh, pouţívání látek samotných nebo obsaţených 

v přípravcích, předmětech a také na uvádění přípravků na trh. 

Výrobci, dovozci a následní uţivatelé musí zajistit, ţe vyrábějí, uvádějí na trh 

nebo pouţívají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo ţivotní prostředí [6]. 
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Z působnosti nařízení REACH jsou zcela vyjmuty radioaktivní látky, látky 

pod celním dohledem a neizolované meziprodukty, odpad, látky pouţívané v zájmu obrany 

a zahrnuté ve vnitrostátních výjimkách a přepravované látky. 

Existují také látky, které jsou osvobozeny od registrace. Těmito látkami jsou 

potraviny nebo krmiva, léčivé přípravky, látky v příloze IV a V nařízení REACH uvedené 

v Příloze 10 a 11, recyklované a opětovně vyuţité látky jiţ registrované, zpět dovezené 

látky, polymer, a látky pouţité pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky 

a postupy. 

Některé látky nebo pouţití látek jsou pokládány za registrované, a proto u nich není 

vyţadována registrace. Jedná se o účinné látky v biocidních přípravcích, v přípravcích 

na ochranu rostlin a látky jiţ oznámené podle směrnice 67/548/EHS. 

Na základě nařízení REACH byla zřízena Evropská chemická agentura 

v Helsinkách, která představuje centrální úřad Společenství pro kontrolu nad chemickými 

látkami [7]. 

3.1 Přehled zdrojů chemických látek používaných jako suroviny 

Společnost BorsodChem MCHZ ve výrobních technologiích pouţívá chemické 

látky vyrobené ve svém závodě nebo chemické látky, které jsou dováţeny z členských 

států Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. 

Ve výrobě kyseliny dusičné technické a koncentrované jsou vstupními surovinami 

amoniak a voda. Amoniak je dováţen ze Slovenska nebo Maďarska. Voda se odebírá 

z řeky Odry a před pouţitím je upravována. Na koncentraci kyseliny dusičné se vyuţívá 

vlastní technická kyselina dusičná a dusičnan hořečnatý dováţený ze Slovenska. 

Na výrobu nitrobenzenu se do závodu přiváţí benzen z Polska, České republiky 

nebo Maďarska a dále kyselina sírová také z Polska. Dalšími surovinami jsou vlastní 

kyselina dusičná technická a koncentrovaná. 

Při výrobě anilinu se pouţívají nitrobenzen a vodík. Tyto dvě suroviny jsou 

vyráběny v závodě. Do výroby je zaváděn katalyzátor, který se nakupuje v České 

republiky, dále jen ČR. 

Surovinami pro výrobu vodíku jsou zemní plyn z ČR od společnosti RWE, 

upravená voda z řeky Odry a katalyzátory z Dánska.  



 

14 

 

Vstupními chemickými látkami pouţívanými při výrobě cyklohexylaminu 

a dicyklohexylaminu jsou v závodě vyrobený anilin a vodík. Dále katalyzátor nakupovaný 

v ČR. 

Na výrobu diethyloxalátu se pouţívá kyselina šťavelová, která se dováţí 

ze Španělska nebo z Číny. Zbývajícími vstupními surovinami jsou ethanol a heptanová 

frakce, které společnost nakupuje v ČR. 

N,N-dimethylanilin a N-ethylanilin se vyrábějí z vlastního anilinu a ethanolu z ČR. 

Suroviny pro výrobu dimethylcyklohexylaminu jsou formaldehyd z ČR, vlastní 

cyklohexylamin a vodík. 

Při výrobě dimethylbenzylaminu se pouţívají jako suroviny benzaldehyd 

z Nizozemska nebo Indie, dimethylamin z ČR a vlastní vodík. 

Dimethylisopropylamin se vyrábí z acetonu, který se dováţí z Polska, 

dimethylaminu z České republiky a vodíku vyrobeného v závodě.  

Vstupními surovinami pro výrobu N-ethylcyklohexylaminu jsou vodík 

a N-ethylanilin, které jsou vlastní.  

Na výrobu cyklopentylaminu se pouţívají cyklopentanon z Francie a amoniak 

dováţený ze Slovenska nebo Maďarska. 

Do výroby pentamethyldiethylentriaminu (PMDETA) jako suroviny vstupují 

diethylentriamin z Nizozemska, formaldehyd z ČR a vlastní vodík.  

Při všech uvedených výrobách se pouţívají katalyzátory dováţené ze zemí EU [3]. 

3.2 Požadavky evropské legislativy na dovoz chemických látek ze zemí 

mimo EU 

Podle nařízení REACH za dovoz chemických látek ze zemí mimo Evropskou unii, 

dále jen EU, odpovídá fyzická nebo právnická osoba usazená mimo Společenství. Tato 

osoba vyrábí samostatnou látku nebo látku obsaţenou v přípravcích, popřípadě 

v předmětech. Dále také formuluje přípravek anebo vyrábí předmět, který se dováţí 

do Společenství. 

Výrobce usazený mimo Společenství nebo dodavatel, zprostředkovávající vývoz 

látky nebo přípravku, nemá ţádnou odpovědnost vůči látce, přípravku podle nařízení 
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REACH. Zasilatelská společnost, která přepravuje látku nebo přípravek, obvykle také 

nemá ţádné povinnosti podle nařízení REACH. Pokud je však zasilatelská společnost 

umístěna v EU a provádí uvedení látky na trh v EU, mohou nastat výjimky 

podle konkrétních smluvních ujednání. 

Registraci dováţených látek do EU samostatně, v přípravcích, předmětech musí 

provést pouze dovozci usazení v EU. Tedy, ţe dováţenou látku (dováţené látky) musí 

registrovat kaţdý jednotlivý dovozce. Fyzické nebo právnické osoby, které vyrábějí látku, 

předměty nebo formulují přípravky v zemích mimo Evropskou unii, nemohou látky 

registrovat samy. Ale mohou si určit výhradního zástupce usazeného v EU, který provede 

poţadovanou registraci látky dováţené do zemí EU, čímţ se dovozci zbaví svých 

registračních povinností a budou povaţováni za následné uţivatele.  

Výhradní zástupce také plní veškeré ostatní povinnosti dovozce. Proto musí mít 

dostatečné zkušenosti s praktickým nakládáním s látkami a také informace související 

s těmito látkami. Dále musí udrţovat přístupné a aktuální informace o dováţeném 

mnoţství, kupujících a o poslední provedené aktualizaci bezpečnostního listu [8]. 

3.3 Identifikace dovozů podle nařízení REACH 

Pojmem dovoz se označuje fyzické uvedení na celní území Evropské unie. 

Do společnosti BorsodChem MCHZ se ze zemí mimo EU dováţí dvě suroviny, 

a to kyselina šťavelová a benzaldehyd. 

Kyselina šťavelová pro výrobu diethyloxalátu v závodě BC MCHZ se z části 

dováţí z EU (firma Oxachim, Španělsko) a z části přes evropské distributory z Číny.  

Benzaldehyd je pouţíván pro výrobu aminů a pro tu potřebu BC MCHZ je dováţen 

z Nizozemska a zároveň z Indie. Je moţné, ţe vzhledem k omezení výroby tohoto aminu 

bude od registrace upuštěno, benzaldehyd bude nakupován výhradně v EU. 

3.4 Postupy plnění ustanovení nařízení REACH pro dovozy 

3.4.1 Rozdělení chemikálií podle složení a způsobu užití 

1. Látka – chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho 

stability a všech nečistot vznikajících v pouţitém procesu, avšak s vyloučením 
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všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny 

jejího sloţení; 

2. Přípravek – směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek; 

3. Meziprodukt – látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo pouţívána 

pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (syntéza): 

a) Neizolovaný meziprodukt – meziprodukt, který není během syntézy 

záměrně odebírán (vyjma odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza 

probíhá. Toto zařízení zahrnuje reakční nádobu, její pomocná zařízení 

a veškerá zařízení, kterými látky procházejí během kontinuálního 

nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedné nádoby 

do jiné pro účely dalšího reakčního kroku, avšak vyjma nádrţe nebo jiné 

nádoby, ve kterých se látky skladují po výrobě; 

b) Izolovaný meziprodukt na místě – meziprodukt, který nesplňuje 

kritéria pro neizolovaný meziprodukt, jehoţ výroba a syntéza jiných 

látek z tohoto meziproduktu se uskutečňuje na stejném místě 

provozovaném jedním nebo více právními subjekty; 

c) Přepravovaný izolovaný meziprodukt – meziprodukt, který nesplňuje 

kritéria pro neizolovaný meziprodukt a je přepravován nebo dodáván 

na jiná místa. 

3.4.2 Dělení chemikálií podle vztahu k evropské legislativě 

1. Zavedená látka – látka, která splňuje alespoň jedno z těchto kritérií: 

a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných 

chemických látek (EINECS); 

b) byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení 

v platnost vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily 

k Evropské unii dne 1. ledna 1995 nebo dne 1. května 2004, ale nebyla 

výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, 

ţe to výrobce nebo dovozce můţe doloţit; 

c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily 

k Evropské unii dne 1. ledna 1995 nebo dne 1. května 2004, 
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před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem 

a byla povaţována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první 

odráţkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru 

stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, ţe to výrobce 

nebo dovozce můţe doloţit; 

2. oznámená látka – látka, pro kterou bylo podáno oznámení a kterou bylo 

moţné uvést na trh podle směrnice 67/548/EHS [9]. 

3.4.3 Předběžná registrace „zavedených látek” a následná registrace 

Nařízení REACH vytváří zvláštní přechodný reţim pro látky, které byly vyráběny 

nebo uvedeny na trh za určitých podmínek jiţ před vstoupením nařízení REACH v platnost 

1. Června 2007 a nebyly oznámeny. Aby mohl kaţdý potenciální ţadatel o registraci 

zavedené látky v mnoţství 1 tuny nebo větším za rok vyuţít přechodný reţim, musí 

předloţit agentuře tyto informace: 

a) Název látky, včetně EINECS a CAS, popř. jakékoliv jiné identifikační kódy; 

b) Své jméno a adresu, jméno kontaktní osoby a případně jméno a adresu 

osoby, která jej zastupuje; 

c) Předpokládanou lhůtu registrace a mnoţstevní rozmezí. 

Předběţná registrace zavedené látky musí být provedena v období 

od 1. června 2008 do 1. prosince 2008, coţ umoţní posunutí termínu registrace do dalšího 

období. Zavedené látky, které nebyly v tomto termínu předběţně registrovány, musí být 

registrovány nejpozději 12 měsíců před začátkem jejich výroby nebo dovozu, 

a to od vstoupení tohoto nařízení v platnost (tj. 1. Června 2008). 

Pro zavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 tuny nebo více tun za rok 

a předregistrované mezi 1. červnem 2008 a 1. prosincem 2008 platí ustanovení postupně, 

čímţ se usnadní přechod na nařízení REACH. Z přechodného uspořádání vyplývají různé 

lhůty pro registrace, aniţ by došlo k přerušení výroby nebo dovozu. 

Lhůty pro registraci zavedených látek uvedené v Tabulce 1 vyplývají z tonáţe 

vyráběné nebo dováţené na výrobce/dovozce. 
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Tabulka 1  Lhůty pro registraci 

Lhůta pro předložení registrační 

dokumentace agentuře ECHA 

Kritéria pro látky 

30. listopad 2010 (nejpozději) Zavedené látky vyrobené ve Společenství 

nebo dovezené v mnoţství 1 000 tun nebo 

více za rok na výrobce nebo na dovozce, a 

to nejméně jednou po 1. červnu 2007; 

30. listopad 2010 (nejpozději) Zavedené látky klasifikované jako 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické 

pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2, 

v souladu se směrnicí 67/548/EHS a 

vyrobené ve Společenství nebo dovezené 

v mnoţství 1 tuny nebo více za rok 

na výrobce nebo na dovozce, a to nejméně 

jednou po 1. červnu 2007; 

30. listopad 2010 (nejpozději) Zavedené látky klasifikované jako velmi 

toxické pro vodní organismy s moţností 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí (R50/53) v souladu se 

směrnicí 67/548/EHS a vyrobené 

ve Společenství nebo dovezené v mnoţství 

100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 

dovozce, a to nejméně jednou 

po 1. červnu 2007; 

31. květen 2013 (nejpozději) Zavedené látky vyrobené nebo dovezené 

v mnoţství 100 tun a více za rok na výrobce 

ve Společenství nebo dovozce, a to nejméně 

jednou po 1. červnu 2007; 

31. květen 2018 (nejpozději) Zavedené látky vyrobené ve Společenství 

nebo dovezené v mnoţství 1 tuny nebo více 

za rok na výrobce nebo dovozce, a to 

nejméně jednou po 1. červnu 2007. 

3.4.4 Příprava registrace v rámci SIEF 

Všichni potenciální ţadatelé o registraci, následní uţivatelé a třetí osoby, kteří 

provedli předběţnou registraci zavedených látek, se stávají účastníky fóra SIEF 

pro výměnu informací o látkách. Jedná se fórum všech potenciálních registrantů dané 

látky, jehoţ cílem je pro účely registrace usnadnit výměnu informací o chemických látkách 

a tím zabránit zdvojení studií. Dalším cílem fóra je dohodnout se s potenciálními ţadateli 

o registraci na klasifikaci a označení látky. Účastníci fóra SIEF odpovídají na ţádosti 
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o informace ostatních účastníků a poskytují provedené studie. Také společně určují potřeby 

dalších studií a zajišťují jejich provedení pro účely registrace. 

Identifikační profil látky 

Identifikační profil látky charakterizuje chemickou identitu dané látky, molekulový 

a strukturní vzorec, chemické sloţení a obsah jednotlivých sloţek v látce. Nutno uvést, 

pokud je to moţné, také informace poţadované v oddílu 2 přílohy VI, včetně informací 

o látce, jejím sloţení, stupni čistoty, povaze nečistot a informace o analytických metodách. 

Rozsah působnosti registrace 

Registraci podléhá velké mnoţství chemických látek, ovšem existují látky, které 

jsou zcela nebo částečně osvobozeny od poţadavků nařízení REACH. 

Registrovat se musí všechny látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 tuny 

nebo více tun za rok, pokud však nejsou vyjmuty z působnosti registrace, coţ platí 

i bez ohledu na to, zda jsou látky hodnocené jako nebezpečné či nikoliv. Pro všechny 

registrace se poţaduje vypracovat technickou dokumentaci. Zpráva o chemické 

bezpečnosti se vyţaduje pro vyráběné nebo dováţené látky v mnoţství, které dosáhne 

či překročí hranici 10 tun za rok. Pro látky dováţené nebo vyráběné v rozmezí 1 tuny 

aţ 10 tun za rok je nutné doloţit určené informace o expozici jako součást informací 

v technické dokumentaci. 

Rozsah registrace je závislý na mnoţství vyráběné/dováţené látky. A je uveden 

v přílohách VI – X. Metody pro stanovení fyzikálně chemických, ekotoxikologických 

a toxikologických vlastnost jsou předepsány v Nařízení komise (ES) č. 440/2008 ze dne 

30 května 2008. 

Posouzení rizik látek, zpráva o chemické bezpečnosti 

Posouzení probíhá v následujícím pořadí, a to posouzením fyzikálně-chemické 

nebezpečnosti, nebezpečnosti pro lidské zdraví a ţivotní prostředí. Dále musí ţadatel 

posoudit, zda látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). 

Posouzení rizik pro lidské zdraví 

Cílem posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví je klasifikovat, označit látku 

a určit odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům na pracovníky 
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a veřejnost. Při posouzení se zvaţuje toxikokinetický profil, coţ znamená absorpce, 

metabolismus, distribuce a eliminace látky. Také se zhodnocují skupiny těchto účinků: 

1) Akutní účinky – akutní toxicita, dráţdivost a ţíravost 

2) Senzibilizace 

3) Toxicita po opakovaných dávkách 

4) CMR vlastnosti – karcinogenita, mutagenita a toxicita po reprodukci. 

Posouzení fyzikálně-chemické nebezpečnosti 

Dochází k posuzování fyzikálně-chemických vlastností, které mohou mít moţné 

účinky na lidské zdraví. Těmito vlastnostmi se rozumí: 

1) Výbušnost 

2) Hořlavost 

3) Oxidační potenciál. 

Posouzení rizik na životní prostředí 

Při posuzování rizik na ţivotní prostředí se stanoví koncentrace látky, pod jejíţ 

hodnotou by se neměly vyskytovat nepříznivých účinků v dané sloţce ţivotního prostředí. 

Zvaţují se moţné účinky na vodní prostředí (včetně sedimentu), suchozemské prostředí, 

ovzduší, včetně moţných účinků, které se mohou vyskytnout prostřednictvím akumulace 

v potravinovém řetězci a účinky na mikrobiologickou aktivitu v systémech čištění 

odpadních vod. 

Posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce 

perzistentních vysoce bioakumulativních (vPvB) látek   

Toto posouzení se provádí ve dvou následujících krocích, které by měly být 

zahrnuty v části B v oddíle 8 zprávy o chemické bezpečnosti: 

1) Srovnání s kritérii 

2) Popis emisí 

Posouzení expozice 

Posouzení expozice je tvořeno kvantitativním nebo kvalitativním určením dávky 

případně koncentrace látky, které jsou nebo mohou být lidé a ţivotní prostředí vystaveni. 
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Toto posouzení zahrnuje dva kroky, kterými jsou vytvoření scénářů expozice a odhad 

expozice. 

Zpráva o chemické bezpečnosti 

Zpráva o chemické bezpečnosti představuje dokumentaci posouzení chemické 

bezpečnosti ţadatele o registraci pro jeho látku. Dokumentace obsahuje podrobné shrnutí 

informací o vlastnostech látky, které jsou nebezpečné pro ţivotní prostředí a lidské zdraví 

společně s posouzením rizika a expozice, tam kde je posouzeni poţadováno. Zprávu 

o chemické bezpečnosti předkládá ţadatel o registraci pro látky vyráběné nebo dováţené 

v mnoţství 10 tun a více za rok jako součást své registrační dokumentace. 

Příprava dat v IUCLID 5 

IUCLID 5 – jedná se o software, který je určen k vkládání, ukládání a šíření 

informací o vlastnostech a pouţitích látek. Pouţívá se k vytvoření registrační dokumentace 

a můţe být vyuţit pro vypracování části zpráv o posouzení. 

Ţadatel o registraci uvádí veškeré dostupné a relevantní informace ve formátu 

IUCLID. Při shromaţďování údajů je nutné zdokumentovat veškeré dostupné údaje, platné 

i neplatné. Pro vkládání informací do systému IUCLID jsou vytvořeny předem definované 

šablony. Ţadatel si vybere příslušnou šablonu podle mnoţství registrované látky. 

Šablony jsou zpracovány v rozsahu poţadovaných údajů o látce podle příloh 

VII-X nařízení REACH [8].  

Zaslání žádosti, poplatek 

Ţadatel o registraci zasílá svou ţádost evropské agentuře pro chemické látky, která 

přidělí ţadateli registrační číslo podání a datum podání (datum registrace). Následně 

agentura přezkoumá úplnost ţádosti ve lhůtě tří týdnů. Agentura také poskytuje co nejlepší 

vědeckou a technickou pomoc v oblastech týkajících se chemických látek členským státům 

a orgánům Společenství. 

Ţadatel o registraci je povinen zaplatit registrační poplatek za svou registraci podle 

Tabulky 2, čímţ uhradí náklady vzniklých agentuře a příslušným orgánům. Současně musí 

předloţit své fakturační údaje on-line a to před provedením první registrace nebo 

během registračního procesu.  
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Tabulka 2  Poplatky za registraci látek (zdroj: [10]) 

 Poplatek v EUR 

jednotlivé/společné 

Látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1200/1600 

Látky v rozmezí od 10 do 100 tun 3225/4300 

Látky v rozmezí od 100 do 1000 tun 8625/11500 

Látky nad 1000 tun 23250/31000 

Meziprodukty 1200/1600 

4 Naplňování dílčích povinností vyplývajících z nařízení 

REACH pro vstupní suroviny BC MCHZ 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. v období od 1. června 2008 

do 1. prosince 2008 předregistrovala 27 chemických látek uvedených v Příloze 12. 

Z tohoto počtu chemických látek bude registrováno celkem šest látek vyráběných 

v mnoţství více jak 1000 tun za rok v první vlně, to znamená k 30. listopadu 2010. 

Následně 30. května 2013 dojde k registraci dalších deseti látek v mnoţstevním rozmezí 

od 100 tun do 1000 tun za rok. V poslední vlně do 30. května 2018 bude provedena 

registrace sedmi látek vyráběných v rozsahu 1 aţ 10 tun ročně. U zbývající tří chemikálií 

došlo k upuštění od registrace z důvodů ukončení jejich výroby. U čpavkové vody, která 

vzniká při operaci stáčení amoniaku z ţelezničních cisteren a je dále zpracovávána pouze 

ve výrobně vodíku, bylo vyuţito výjimky podle přílohy V nařízení REACH – upuštění 

od registrace. 

V následující části se budu věnovat zpracování podkladů k registraci podle nařízení 

REACH pro vybranou vstupní surovinu - kyselinu šťavelovou, která by měla být 

registrována nejpozději k 31. květnu  2013. 

Kyselina šťavelová představuje vstupní surovinu, která je dováţena pro vlastní 

průmyslové pouţití. Od dovozců se odebírá 98 % kyselina šťavelová s povolenou příměsí 

0,05 % sulfátů, jedná se tedy o čistou látku (tzn. má více neţ 80 %)[11]. Podle vztahu 
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k evropské legislativě je hodnocena jako zavedená látka a označována následujícími 

údaji: 

 Identifikační číslo: 607-006-00-8 

 Číslo CAS: 6153-56-6 

 Číslo EINECS: 205-634-3 

Z hlediska dalšího uţití je povaţována za transportovaný meziprodukt v mnoţství 

100 aţ 1000 tun za rok slouţící pro výrobu diethyloxalátu. Kyselina šťavelová je zdraví 

škodlivá (Xn) při styku s kůţí a při poţití (R21-22).  

Předregistrace kyseliny šťavelové proběhla 6. června 2008. Předpokládaný termín 

registrace je odvozován podle průměrného dováţeného mnoţství kyseliny za poslední tři 

roky, tzn. za rok 2007, 2008, 2009. Protoţe její dovoz ze zemí mimo EU nepřesáhl 

1000 t/rok, byl termín registrace kyseliny stanoven do 1. června 2013. 

Společnost Oxaquim, nacházející se ve Španělsku, vytvořila s ostatními výrobci 

kyseliny šťavelové v rámci SIEFu konsorcium. Tato společnost se označila jako Lead 

registrant a stala se také facilitátorem konsorcia. Úkolem facilitátora je koordiniovat 

veškeré činnosti v SIEF, první oslovení všech členů SIEF se provádí formou dotazníku, 

ve kterém se BC MCHZ se označil statusem „passive―. 

Mapu uţití kyseliny šťavelové v BC MCHZ tvoří: 

 Oblast použití: SU3 – veškerá průmyslová výroba 

 Kategorie chemických látek: PC19 – meziprodukty 

 Kategorie procesů:  PROC1 – pouţití při uzavřeném procesu, 

expozice nepravděpodobná 

 Environmentální kategorie: ERC1 – výroba chemikálií 

Pro účely registrace chemických látek jsou předkládány informace podle příloh VI 

aţ X nařízení REACH. Poţadavky na informace se však liší podle mnoţství, pouţití 

a expozice. Proto k registraci kyseliny šťavelové musí  BC MCHZ předloţit informace 

poţadované přílohou VI (Příloha 13) a dostupné údaje z přílohy VII (Příloha 14) nařízení 

REACH. 
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Přehled dat (Data-gaps) je zpracováván v rozsahu pouze přílohy VII nařízení 

REACH. 

Protoţe se jedná o transportovaný meziprodukt, je třeba zpracovat posouzení rizika 

pro průmyslové uţití. Zpráva o chemické bezpečnosti je poţadovaná pouze u registrace 

látek. Při dovozu ze zemí mimo EU je předkládán ve spolupráci s výrobcem připravený 

Bezpečnostní list. 

Registrační dokumentace je vytvářena pomocí softwaru IUCLID 5.2 v rozsahu 

přílohy VII nařízení REACH Lead registrantem a BC MCHZ ji zpracovává v rozsahu 

přílohy VI nařízení REACH. 

Lead registrant musí svoji registraci u Agentury (ECHA) podat minimálně 1 měsíc 

před podání registrace ze strany členů SIEF. Společnost BC MCHZ při podání registrace je 

povinna zaplatit správní poplatek v hodnotě 1200 € (společné podání). 

V následující tabulce jsou přehledně shrnuty veškeré důleţité informace o dané 

kyselině šťavelové. 
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Chemikálie Činnost Popis 

Kyselina 

šťavelová 

Identifikace Číslo CAS: 6153-56-6 

Číslo EINECS:  205-634-3 

Indexové číslo: 607-006-00-8  

   Zavedená chemikálie 

  Čistota: kvalita 98 % 

  Meziprodukt transportovaný 

  Klasifikace: Xn; R21-22  

  Dováţené mnoţství: pod 1000 t/rok 

 Předregistrace 06/2008 

 Registrace 5/2013 

 Uţití Pouze pro výrobu diethyloxalátu v BC MCHZ 

 Vlastnictví dat Pouze z literatury 

 Konsorcium  Leader: REACH REGISTRATION SERVICE LMT 

  Status BC MCHZ: passive 

  Mapa uţití: SU3, PC19, PROC1, ERC1 podle SCC 

  Rozsah dossieru: příloha VI a dostupná data podle přílohy 

VII 

  Data-gaps: pouze v rozsahu přílohy VII 

  CSA/CSR: Zpracovává se pouze posouzení rizika pro 

průmyslové uţití a CSR 

  Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu přílohy VII 

zpracovává LR 

  Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu přílohy VI 

zpracovává BC MCHZ 

 Registrace Podání do 1 měsíce po LR 

  Poplatek: 1200 € 

 MSDS Zpracovaný podle přílohy II se doplní o registrační číslo. 

  Klasifikace podle 67/548/EHS: Xn; R21-22 

  Klasifikace podle CLP: Acute Tox. 4; H312; Acute Tox. 4; 

H302 
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5 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na praktické dopady poţadavků nové legislativy 

v oblasti chemických látek u surovinové základny pro BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

První část se zabývala popisem jednotlivých technologií společnosti BorsodChem 

MCHZ pro výrobu velkoobjemových a maloobjemových chemických látek, které jsou 

provozovány v souladu s integrovanou prevencí. 

Následující část práce byla věnována postupnému naplňování jednotlivých 

povinností vyplývajících z nařízení REACH. V experimentální části došlo k praktickému 

provedení těchto povinností pro vybranou vstupní surovinu společnosti – kyselinu 

šťavelovou. Daná chemická látka je do společnosti dováţena a její dovoz ze zemí mimo 

EU nepřesáhl mnoţství 1000 t/rok, na základě čehoţ byl stanoven termín pro registraci 

nejpozději do 30. května 2013. Pokud by však došlo ke sníţení dovozu kyseliny šťavelové 

ze zemí mimo EU v letech 2010 aţ 2012, a to pod mnoţství 10 t/rok, nastalo by odloţení 

termínu registrace na rok 2018. 

Informace uvedené v praktické části byly vytvořeny pomocí pokynů pro registraci 

a z technických materiálů poskytnutých společnosti. Data zpracována v této části vyuţije 

společnost BC MCHZ jako podklady pro registraci vybrané suroviny. Veškerá údaje 

pro registraci budou zveřejněny nejdříve 1. června 2013. 
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Příloha 1  Blokové schéma výroby technické kyseliny dusičné 
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Příloha 3  Blokové schéma výroby koncentrované kyseliny dusičné 
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Příloha 4  Blokové schéma výroby nitrobenzenu (izotermicky) 
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Příloha 5  Blokové schéma výroby nitrobenzenu (adiabaticky) 
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Příloha 6  Blokové schéma výroby anilinu 
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Příloha 7  Blokové schéma výroby vodíku 

Desulfátor Desulfátor

Parní reforming 2Parní reforming 1

Konvertor 

Zemní plyn

Konvertor

Kondenzátor 
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Příloha 8  Blokové schéma výroby cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu 
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Příloha 9  Blokové schéma výroby diethyloxalátu (DEO) 
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Příloha 10  Příloha IV nařízení REACH – výjimky z povinnosti registrace 
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Příloha 11  Příloha V nařízení REACH – výjimky z povinnosti registrace 
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Příloha 12  Chemické látky předregistrované společností BC MCHZ 
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Příloha 13  Příloha VI nařízení REACH  

POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10 

POKYNY PRO PLNĚNÍ POŢADAVKŮ PŘÍLOH VI AŢ XI 

Přílohy VI aţ XI určují informace, které se předloţí pro účely registrace a hodnocení podle 

článků 10, 12, 13, 40, 41 a 46. Pro nejniţší mnoţství jsou standardní poţadavky uvedeny v příloze 

VII a vţdy, kdyţ je dosaţeno následující mnoţstevní prahové hodnoty, je nutné doplnit poţadavky 

uvedené v odpovídající příloze. Poţadavky na informace se pro kaţdou registraci liší podle 

mnoţství, pouţití a expozice. Přílohy se proto posuzují jako celek a společně s celkovými 

poţadavky na registraci, hodnocení a povinnou péči. 

KROK 1 – SHROMAŢĎOVÁNÍ A SDÍLENÍ EXISTUJÍCÍCH INFORMACÍ 

Ţadatel o registraci by měl shromáţdit veškeré existující dostupné údaje ze zkoušek látky, která 

má být registrována, coţ zahrnuje vyhledání příslušných informací o látce v literatuře. Je-li to 

proveditelné, měly by být ţádosti o registraci předkládány společně v souladu s článkem 11 nebo 

19. To umoţní sdílení údajů ze zkoušek, čímţ se zamezí zbytečným zkouškám a sníţí se náklady. 

Ţadatelé o registraci by měli rovněţ shromaţďovat všechny další dostupné a významné informace 

o látce bez ohledu na to, zda se pro sledovanou vlastnost pro určitou mnoţstevní prahovou hodnotu 

vyţaduje provedení zkoušek nebo ne. Měly by zahrnovat informace z alternativních zdrojů (např. 

údaje z (Q)SAR, údaje odvozené z jiných látek, zkoušky in vivo a in vitro, epidemiologické údaje), 

které mohou napomoci při zjišťování přítomnosti nebo nepřítomnosti nebezpečných vlastností 

látky a které mohou v některých případech nahradit výsledky zkoušek na zvířatech. Kromě toho by 

se měly shromáţdit údaje o expozici, pouţití a opatřeních k řízení rizik v souladu s článkem 10 a 

touto přílohou. Při zohlednění všech těchto údajů společně bude moci ţadatel o registraci 

rozhodnout, zda jsou potřebné další informace. 

KROK 2 – ZVÁŢENÍ POTŘEB INFORMACÍ 

Ţadatel zjistí informace, které jsou potřebné pro registraci. Nejprve je nutné podle mnoţství 

určit přílohu nebo přílohy, které se mají pouţít. Tyto přílohy uvádějí standardní poţadavky na 

informace, ale je nutné je posoudit společně s přílohou XI, která v odůvodněných případech 

povoluje odchylky od standardního postupu. V této fázi je nutné posoudit zejména údaje o 

expozici, pouţití a opatřeních k řízení rizik s cílem určit potřebné informace pro danou látku. 

KROK 3 – URČENÍ CHYBĚJÍCÍCH INFORMACÍ 

Poté ţadatel o registraci srovná potřebné informace pro látku s informacemi, které jsou jiţ k 

dispozici, a určí chybějící informace. V této fázi je důleţité zajistit, aby dostupné údaje byly 

relevantní a jejich kvalita dostačující pro splnění poţadavků. 

KROK 4 – ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ / NÁVRH STRATEGIE ZKOUŠENÍ 

V některých případech nebude nutné získávat nové údaje. Chybějí-li však určité 

informace, které je nutné doplnit, musí být získány nové údaje (přílohy VII a VIII) nebo 

navrţena strategie zkoušení (přílohy IX a X), a to v závislosti na mnoţství. Nové zkoušky 
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na obratlovcích se provedou nebo navrhnou pouze jako poslední moţnost, pokud byly 

vyčerpány všechny ostatní zdroje údajů. 

V některých případech mohou pravidla stanovená v přílohách VII aţ XI vyţadovat, aby 

určité zkoušky byly provedeny před standardními poţadavky nebo navíc k těmto 

poţadavkům. 

POZNÁMKY 

Poznámka 1: Není-li technicky moţné informace poskytnout nebo nejeví-li se to z vědeckého 

hlediska nutné, je nutno jasně uvést důvody v souladu s příslušnými ustanoveními. 

Poznámka 2: Ţadatel o registraci si můţe přát učinit prohlášení, ţe určité informace 

předloţené v registrační dokumentaci jsou obchodně citlivé a jejich zveřejnění by ho 

mohlo obchodně poškodit. V tom případě uvede seznam jednotlivých poloţek s 

odůvodněním. 

INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 10 PÍSM. a) BODECH i) AŢ v) 

1.  OBECNÉ ÚDAJE O ŢADATELI O REGISTRACI 

1.1  Ţadatel o registraci 

1.1.1  Jméno, adresa, číslo telefonu, číslo faxu a adresa elektronické pošty 

1.1.2  Kontaktní osoba 

1.1.3  Místo, kde ţadatel o registraci uskutečňuje výrobu, nebo popřípadě místa vlastního pouţití 

1.2  Společné předkládání údajů 

Článek 11 nebo 19 stanoví, ţe části ţádosti o registraci můţe podat hlavní ţadatel o 

registraci jménem ostatních ţadatelů o registraci. 

V tom případě hlavní ţadatel o registraci uvede ostatní ţadatele o registraci a upřesní 

— jejich jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty, 

— části podávané ţádosti o registraci, které se vztahují na ostatní ţadatele o registraci. 

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII aţ X. 

Ostatní ţadatelé o registraci uvedou hlavního ţadatele o registraci, který jedná jejich 

jménem, a upřesní 

— jeho jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty, 

— části ţádosti o registraci podávané hlavním ţadatelem o registraci. 

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII aţ X. 

1.3  Třetí osoba jmenovaná podle článku 4 

1.3.1  Jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a adresa elektronické pošty 
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1.3.2  Kontaktní osoba 

2. IDENTIFIKACE LÁTKY 

Pro kaţdou látku musí být informace uvedené v této poloţce dostatečné pro umoţnění její 

identifikace. Není-li technicky moţné poskytnout informace k jedné nebo více 

následujícím poloţkám, nebo nejeví-li se to z vědeckého hlediska jako nutné, uvede se 

jasné zdůvodnění. 

2.1  Název nebo jiný identifikátor kaţdé látky 

2.1.1  Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek 

2.1.2  Ostatní názvy (běţný název, obchodní název, zkratka) 

2.1.3  Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné) 

2.1.4  Název a číslo CAS (je-li k dispozici) 

2.1.5  Jiný identifikační kód (je-li k dispozici) 

2.2  Informace o molekulových a strukturních vzorcích kaţdé látky 

2.2.1  Molekulový a strukturní vzorec (včetně zápisu SMILES, je-li k dispozici) 

2.2.2  Informace o optické aktivitě a obvyklý poměr (stereo)izomerů (jsou-li k dispozici a 

potřebné) 

2.2.3  Molekulová hmotnost nebo rozmezí molekulové hmotnosti 

2.3  Sloţení kaţdé látky 

2.3.1  Stupeň čistoty (%) 

2.3.2  Povaha nečistot, včetně izomerů a vedlejších produktů 

2.3.3  Procentní obsah (významných) hlavních nečistot 

2.3.4  Druh a řádová hodnota (...ppm, .... %) případných přídatných látek (např. stabilizátory nebo 

inhibitory) 

2.3.5  Spektrální údaje (ultrafialové, infračervené, nukleární magnetická rezonance nebo 

hmotnostní spektrum) 

2.3.6  Vysokotlaký kapalinový chromatogram, plynový chromatogram 

2.3.7  Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace 

látky a případně identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být 

dostačující, aby bylo moţné metody opakovat. 
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3.  INFORMACE O VÝROBĚ A POUŢITÍCH LÁTEK 

3.1  Celková výroba, mnoţství pouţívané pro výrobu předmětu, který podléhá registraci, nebo 

dovoz v tunách na ţadatele o registraci za rok v: kalendářním roce registrace (odhadované 

mnoţství) 

3.2 U výrobce látky nebo předmětů: stručný popis technologického postupu pouţívaného při 

výrobě látky nebo předmětů. Nevyţadují se přesné podrobné údaje o postupu, zejména ty, 

které mají z obchodního hlediska citlivou povahu. 

3.3  Uvedení mnoţství pouţitého pro vlastní pouţití 

3.4  Forma (látka, přípravek nebo předmět) nebo skupenství, v němţ se látka dodává následným 

uţivatelům. Koncentrace nebo koncentrační rozmezí látky obsaţené v přípravcích 

dodávaných následným uţivatelům a mnoţství látky obsaţené v předmětech dodávaných 

následným uţivatelům. 

3.5  Stručný obecný popis určených pouţití 

3.6  Informace o mnoţství a sloţení odpadu vznikajícího při výrobě látky, při pouţití 

v předmětech a v určených pouţitích 

3.7  Nedoporučované způsoby pouţití (viz poloţka 16 bezpečnostního listu) 

Případně se uvede pouţití, která ţadatel o registraci nedoporučuje a proč (tj. nezávazná 

doporučení dodavatele). Tento seznam nemusí být taxativní. 

4.  KLASIFIKACE A OZNAČENÍ 

4.1  Klasifikace nebezpečnosti látek vyplývající z pouţití článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS 

Kromě toho je u kaţdého záznamu nutné uvést důvody, proč u sledované vlastnosti není 

uvedena klasifikace (např. nedostatek údajů, neprůkazné údaje nebo průkazné údaje, které 

však nedostačují pro klasifikaci). 

4.2  Výsledné označení nebezpečnosti látek vyplývající z pouţití článků 23, 24 a 25 směrnice 

67/548/EHS 

4.3  Případné specifické koncentrační limity vyplývající z pouţití čl. 4 odst. 4 směrnice 

67/548/EHS a článků 4 aţ 7 směrnice 1999/45/ES 

5.  POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŢITÍ: 

Tyto informace musí být v souladu s informacemi v bezpečnostním listu, pokud se 

bezpečnostní list vyţaduje v souladu s článkem 31. 

5.1  Pokyny pro první pomoc (poloţka 4 bezpečnostního listu) 

5.2  Protipoţární opatření (poloţka 5 bezpečnostního listu) 
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5.3  Opatření v případě náhodného úniku (poloţka 6 bezpečnostního listu) 

5.4  Zacházení a skladování (poloţka 7 bezpečnostního listu) 

5.5  Informace pro přepravu (poloţka 14 bezpečnostního listu) 

Nevyţaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, je nutné uvést tyto dodatečné údaje: 

5.6  Omezování expozice/osobní ochranné prostředky (poloţka 8 bezpečnostního listu) 

5.7  Stálost a reaktivita (poloţka 10 bezpečnostního listu) 

5.8  Pokyny k odstraňování 

5.8.1  Pokyny k odstraňování (poloţka 13 bezpečnostního listu) 

5.8.2  Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro průmysl 

5.8.3  Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro veřejnost 

6.  INFORMACE O EXPOZICI PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŢSTVÍ MEZI 1 A 

10 TUNAMI ZA ROK NA VÝROBCE NEBO DOVOZCE 

6.1  Kategorie hlavního pouţití: 

6.1.1  a) průmyslové pouţití nebo 

b) profesionální pouţití nebo 

c) spotřebitelské pouţití. 

6.1.2  Upřesnění pro průmyslové a profesionální pouţití: 

a) pouţíváno v uzavřeném systému nebo 

b) pouţití vedoucí k vázání do matrice nebo na matrici nebo 

c) nedisperzní pouţití nebo 

d) disperzní pouţití. 

6.2  Významné cesty expozice: 

6.2.1  Expozice člověka: 

a) orální nebo 

b) dermální nebo 

c) inhalační. 
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6.2.2  Expozice ţivotního prostředí: 

a) voda nebo 

b) vzduch nebo 

c) pevný odpad nebo 

d) půda. 

6.3  Průběh expozice: 

a) náhodná nebo vzácná anebo 

b) příleţitostná anebo 

c) neustálá nebo častá. 
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Příloha 14  Příloha VII nařízení REACH 

STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO 

DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM  

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace poţadované pro 

a) nezavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 aţ 10 tun; 

b) zavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 aţ 10 tun a splňující kritéria v 

příloze III podle čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) a 

c) látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 10 tun nebo větším. 

Poskytnou se veškeré další dostupné důleţité fyzikálně-chemické, toxikologické a 

ekotoxikologické informace. Pro látky, které nesplňují kritéria přílohy III, platí pouze fyzikálně-

chemické poţadavky stanovené v oddíle 7. 

Ve sloupci 2 této přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých je moţné 

poţadované standardní informace vynechat, nahradit jinými informacemi, poskytnout v jiné fázi 

nebo jinak upravit. Jsou-li splněny podmínky, za nichţ je podle sloupce 2 této přílohy moţné 

provést úpravy, ţadatel o registraci tuto skutečnost a důvody kaţdé změny jasně uvede v 

příslušných poloţkách registrační dokumentace. 

Kromě těchto zvláštních pravidel můţe ţadatel o registraci upravit poţadované standardní 

informace uvedené ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI s 

výjimkou oddílu 3 týkajícího se moţnosti upustit od zkoušek přizpůsobených expozici látce. V tom 

případě rovněţ jasně uvede důvody kaţdého rozhodnutí upravit standardní informace v příslušných 

poloţkách registrační dokumentace s odkazem na příslušná zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v 

příloze XI. 

Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve 

posoudí všechny dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na 

člověka, údaje z platných (Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický 

přístup). Zkoušky in vivo u ţíravých látek v koncentracích nebo dávkách způsobujících ţíravost se 

neprovádějí. Před provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny 

o strategii zkoušení. 

Pokud pro určité sledované vlastnosti nejsou poskytnuty informace z důvodů jiných, neţ 

jsou důvody uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s 

důvody jasně uvést. 
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7. INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 
INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

7.1  Stav látky při 20 °C a 

101,3 kPa 

 

 

7.2  Bod tání nebo tuhnutí  
 

7.2  Studii není nutné provést pod hranicí-20 °C. 

7.3  Bod varu  7.3  Studii není nutné provést 

— pro plyny nebo 

— pro pevné látky, které tají při teplotách vyšších neţ 300 °C 

nebo se před dosaţením bodu varu rozkládají. V těchto případech je 

moţné odhadnout nebo změřit bod varu při sníţeném tlaku nebo 

— pro látky, které se rozkládají před dosaţením bodu varu 

(např. autooxidace, přeskupení, rozklad atd.). 

 

7.4  Relativní hustota 7.4  Studii není nutné provést, je-li látka 

— stabilní pouze v roztoku v určitém rozpouštědle a 

hustota roztoku je podobná hustotě rozpouštědla. V těchto 

případech stačí uvést, zda je hustota roztoku vyšší nebo niţší 

neţ hustota rozpouštědla nebo 
— plyn. V tomto případě je nutné provést odhad na základě 

výpočtu z molekulové hmotnosti a zákonů ideálního plynu. 

7.5  Tlak par 7.5  Studii není nutné provést, je-li bod tání vyšší neţ 300 °C. 

Je-li bod tání mezi 200 °C a 300 °C, postačuje mezní 

hodnota stanovená na základě měření nebo uznávanou 

metodou výpočtu. 

7.6  Povrchové napětí 
7.6  Studii je nutné provést, pouze pokud 

— lze na základě struktury povrchové napětí předpokládat nebo 

je lze předvídat nebo 

— je povrchové napětí ţádanou vlastností materiálu. 

Je-li rozpustnost ve vodě menší neţ 1 mg/l při 20 °C, není nutné 

zkoušku provést. 

7.7  Rozpustnost ve vodě 
7.7  Studii není nutné provést, je-li látka 

— hydrolyticky nestálá při pH 4, 7 a 9 (poločas rozpadu kratší 

neţ 12 hodin) nebo 

— ve vodě snadno oxidovatelná. 

Jeví-li se látka ve vodě „nerozpustná―, provede se limitní 

zkouška aţ do limitu analytické metody. 

7.8  Rozdělovací koeficient 

n-oktanol/voda 

7.8  Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou 

látku. Pokud zkoušku nelze provést (např. 

látka se rozkládá, má vysokou povrchovou aktivitu, během 

zkoušky silně reaguje nebo se nerozpouští ve vodě nebo oktanolu, 
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nebo není moţné získat dostatečně čistou látku), uvede se 

vypočtená hodnota log P a podrobné údaje o metodě výpočtu. 

7.9  Bod vzplanutí 
7.9  Studii není nutné provést, pokud 

— látka je anorganická nebo 

— látka obsahuje pouze prchavé organické sloţky s bodem 

vzplanutí nad 100 °C pro vodné roztoky nebo 

— odhadovaný bod vzplanutí je nad 200 °C nebo 

— bod vzplanutí lze přesně předpokládat na základě interpolace 

ze stávajících popsaných materiálů. 

7.10  Hořlavost 
7.10  Studii není nutné provést, 

— jedná-li se o pevnou látku s výbušnými nebo samozápalnými 

vlastnostmi. Tyto vlastnosti je vţdy nutné zváţit před posouzením 

hořlavosti nebo 

— pro plyny, je-li koncentrace hořlavého plynu ve směsi s 

netečnými plyny natolik nízká, ţe při smísení se vzduchem je 

koncentrace stále pod mezní hodnotou nebo 

— pro látky, které se samovolně zapalují při kontaktu se 

vzduchem. 

7.11  Výbušné vlastnosti 
7.11  Studii není nutné provést, pokud 

— v molekule nejsou ţádné chemické skupiny s výbušnými 

vlastnostmi nebo 

— látka obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi s 

obsahem kyslíku a vypočtená kyslíková 

bilance je méně neţ – 200 nebo 

— organická látka nebo homogenní směs organických látek 

obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi, avšak 

energie exotermního rozkladu je méně neţ 500 J/g a začátek 

exotermního rozkladu je při teplotě niţší neţ 500° C, nebo 

— u směsí anorganických oxidantů (podtřída UN 5.1) s 

organickými materiály, koncentrace anorganického oxidantu je 

— niţší neţ 15 % hmotnostních, pokud patří do balící skupiny 

UN I (vysoká nebezpečnost) nebo II (střední nebezpečnost) 

— niţší neţ 30 % hmotnostních, pokud patří do balící třídy UN 

III (malá nebezpečnost). 

Poznámka: Nevyţaduje se zkouška šíření výbuchu ani zkouška 

citlivosti na detonační rázové vlny, je-li energie exotermního 

rozkladu niţší neţ 800 J/g. 

7.12  Bod samozápalu 
7.12  Studii není nutné provést, 

— je-li látka výbušná nebo se samovolně zapaluje na vzduchu 

při pokojové teplotě nebo 

— pro kapaliny, které jsou na vzduchu nehořlavé, např. pokud 

mají bod vzplanutí nad 200 °C nebo 

— pro nehořlavé plyny nebo 

— pro pevné látky s bodem tání < 160 °C, nebo pokud 

předběţné výsledky vylučují vlastní zahřívání látky do 400 °C. 

7.13  Oxidační vlastnosti 
7.13  Studii není nutné provést, je-li látka 

— výbušná nebo 

— vysoce hořlavá nebo 

— organický peroxid nebo 

— neschopná exotermicky reagovat s hořlavými materiály, 

například na základě chemické struktury (např. organické látky, 

které neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu a tyto prvky 

nejsou chemicky vázané na dusík nebo kyslík, nebo anorganické 
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látky, které neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu). 

Úplné zkoušky není nutné provádět pro pevné látky, pokud 

předběţná zkouška jednoznačně ukazuje, ţe testovaná látka má 

oxidační vlastnosti. Pokud neexistuje zkušební metoda k určení 

oxidačních vlastností plynných směsí, musí se vyhodnocení těchto 

vlastností provést metodou odhadu na základě srovnání oxidačního 

potenciálu plynů ve směsi s oxidačním potenciálem kyslíku ve 

vzduchu. 

7.14  Granulometrie 
7.14  Studii není nutné provést, pokud se látka uvádí na trh nebo 

pouţívá v nepevném stavu nebo ve formě granulí. 

8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD 

SLOUPCE 1 

 

8.1  Koţní dráţdivost nebo 

leptavé účinky na kůţi. 

Posouzení této sledované 
vlastnosti zahrnuje tyto 
postupné kroky: 

1) posouzení dostupných 

údajů o účincích na člověka 

a zvířata, 

2) posouzení kyselé 

nebo alkalické rezervy, 

3) studie in vitro týkající 

se leptavých účinků na kůţi, 

4) studie in vitro týkající 

se koţní dráţdivosti. 

8.1  Kroky 3 a 4 není nutné provádět, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe jsou splněna kritéria pro 

klasifikaci jako látka s leptavými účinky na kůţi nebo dráţdící oči, 

nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě nebo 

— látka je klasifikována jako velmi toxická při styku s kůţí 

nebo 

— studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje koţní 

dráţdivost aţ do mezní hodnoty dávky (2 000 mg/kg tělesné 

hmotnosti). 

8.2  Oční dráţdivost 

Posouzení této sledované 

vlastnosti zahrnuje tyto 

postupné kroky: 

1)posouzení dostupných 

údajů o účincích na člověka 

a zvířata, 

2) posouzení kyselé nebo 

alkalické rezervy, 

3) studie in vitro týkající 

se oční dráţdivosti. 

8.2  Krok 3 není nutné provést, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe jsou splněna kritéria pro 

klasifikaci jako látka s leptavými účinky na kůţi nebo dráţdící oči, 

nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě. 

8.3  Senzibilizace kůţe 

Posouzení této sledované 
vlastnosti zahrnuje tyto 

8.3  Krok 2 není nutné provést, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe by látka měla být 

klasifikována pro senzibilizaci kůţe nebo 
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postupné kroky: 

1) posouzení dostupných 
údajů o účincích na člověka, 

zvířata a alternativních 
údajů, 

2) zkoušky in vivo. 

leptavé účinky na kůţi, nebo 

— látka je silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5) 

nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě. 

Zkouška s vyšetřením lokálních mízních uzlin (Murine Local 

Lymph Node Assay (LLNA)) je první metodou, která se volí pro 

zkoušky in vivo. Pouze ve výjimečných případech by se měly pouţít 

jiné zkoušky. Pouţití jiné zkoušky se odůvodní. 

8.4  Mutagenita 

8.4.1  Studie in vitro týkající 

se genové mutace u bakterií 

8.4  V případě pozitivních výsledků se zváţí další studie 

mutagenity. 

8.5  Akutní toxicita 

 

8.5.1  Orální cestou 

8.5  Studie není obecně nutné provést, pokud 

— je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůţi. 

Studii není nutné provést, je-li k dispozici studie o akutní toxicitě 

inhalací (8.5.2). 

9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD 

SLOUPCE 1 

 

9.1  Toxicita pro vodní 
prostředí 

9.1.1  Zkoušky subakutní 

toxicity na bezobratlých 

(upřednostňuje se rod 

Daphnia)  

Ţadatel o registraci můţe 

místo zkoušek subakutní 

toxicity zváţit zkoušky 

chronické toxicity. 

9.1.2  Studie inhibice růstu 

vodních rostlin 
(upřednostňují se řasy) 

9.1.1  Studii není nutné provést, pokud 

— existují polehčující faktory, které naznačují, ţe toxicita pro 

vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce 
nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, ţe by látka pronikla 
biologickými membránami nebo 

— je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí 
provedená na bezobratlých nebo 

— jsou k dispozici příslušné informace pro environmentální 
klasifikaci a označení. 

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rodu 
Daphnia (příloha IX, bod 9.1.5) se zváţí, je-li látka ve vodě málo 

rozpustná. 

9.1.2  Studii není nutné provést, existují-li polehčující faktory, 

které naznačují, ţe toxicita pro vodní prostředí není pravděpodobná, 

například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není-li 

pravděpodobné, ţe by látka pronikla biologickými membránami. 

9.2  Rozklad 

9.2.1  Biotický 

9.2.1.1  Snadná biologická 

rozloţitelnost 

9.2.1.1  Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou 

látku. 

 


