
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА

БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование

или обозначение на

сместа

Автомобилен бензин (А 95 Н) (А 98 Н)

-Регистрационен номер

Синоними Нито един.

Дата на издаване 17-Април-2013

Номер на версията 02

Дата на преглед 30-Август-2013

Дата на заместване 17-Април-2013

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани

употреби
Употреба като гориво.
Други регистрирани употреби за този продукт могат да се намерят в раздел 15 от
настоящия информационен лист за безопасност.

Употреби, които не се

препоръчват
-

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик

Наименование на

компанията

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Адрес Бургас 8104, България
Телефон (Дежурен

специалист)

+359 5511 4040

Факс +359 5511 5555
Национален

токсикологичен център

+359 2915 4409

Единен номер за спешни

повиквания

112

Електронна поща SDS@neftochim.bg
Лице за връзка REACH@neftochim.bg

1.4. Телефонен номер

при спешни случаи

+1-760-476-3961 (333368)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и околната
среда, и е приложено следното класифициране.

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения

Класифициране F+;R12, Carc. Cat. 2;R45, Muta. Cat. 2;R46, Repr. Cat. 3;R62-63, Xn;R65, Xi;R38, R67,
N;R51/53

Пълният текст на всички R-фрази е показан в раздел 16.

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения

H224 - Изключително запалими
течност и пари.

Категория 1Огнеопасни течности
Физически опасности

H315 - Предизвиква дразнене на
кожата.

Категория 2Корозия/дразнене на кожата
Опасност за здравето

H340 - Може да причини
генетични дефекти.

Категория 1BМутагенност при зародишни клетки

H350 - Може да причини рак.Категория 1BКанцерогенност

H361fd - Предполага се, че
уврежда оплодителната
способност. Предполага се, че
уврежда плода.

Категория 2Репродуктивна токсичност
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H336 - Може да предизвика
сънливост или световъртеж.

Категория 3, наркотични ефектиСпецифична токсичност за определени
органи — еднократна експозиция

H304 - Може да бъде
смъртоносен при поглъщане и
навлизане в дихателните
пътища.

Категория 1Риск при вдишване

H411 - Токсичен за водните
организми, с дълготраен ефект.

Категория 2Опасно за водната среда, дългосрочна
опасност за водната среда

Опасност за околната среда

Обобщение на опасностите

Физически опасности Изключително запалим.

Опасност за здравето Може да причини рак. Може да причини наследствено генетично увреждане. Дразни
кожата. Възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция. Възможен риск от
увреждане на плода при бременност. Също вреден: може да причини увреждане на белите
дробове при поглъщане. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини вредни ефекти
върху здравето.

Опасност за околната

среда
Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
водната среда.

Конкретни опасности Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на свят,
замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване
може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт с
кожата може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и мастно
акне. Продължителният и многократен контакт с продукта може да предизвика рак на
кожата. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. Аспирираните в
белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят
сериозна химична пневмония. Материалът ще остане да се носи по повърхността на
водата и може отново да се запали.

Основни симптоми Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Дерматит. Поемането
може да причини раздразнение и неразположение.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 в съответствие с внесените изменения

Съдържа: Бензин, Терт-бутил  метил етер 

Пиктограми за опасност

Сигнална дума Опасно

Изречения за опасност H224 - Изключително запалими течност и пари.
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340 - Може да причини генетични дефекти.
H350 - Може да причини рак.
H361fd - Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че
уврежда плода.
H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Изречения за безопасност

Защита P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице.
P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. -
Тютюнопушенето забранено.

Реагиране P301 + P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар.

Съхранение P403 + P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Изхвърляне P501 - Съдържанието или контейнерът да се изхвърлят в съответствие с местните,
регионалните, националните или международните нормативни документи.

Допълнителна информация

върху етикета
Неприложим.

2.3. Други опасности В горната незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа
сероводород (H2S) и да достигне потенциално опасни концентрации. Не е yстойчиво,
биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво и много
биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

ЗабележкиИндекс №Регистрационен номер
според REACH

CAS номер /ЕО
номер

%Химично наименование

Обща информация

Класифициране: DSD: F+;R12, Carc. Cat. 2;R45, Muta. Cat. 2;R46, Repr. Cat. 3;R62-63, Xn;R65, Xi;R38, R67,
N;R51-53

Flam. Liq. 1;H224, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Muta. 1B;H340,
Carc. 1B;H350, Repr. 2;H361fd, Aquatic Chronic 2;H411

CLP:

649-378-00-401-2119471335-39-003486290-81-5
289-220-8

Бензин ≥ 85

Класифициране: DSD: F;R11, Xi;R38

Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315CLP:

#603-181-00-X01-2119452786-27-00281634-04-4
216-653-1

Терт-бутил метил етер ≤ 15

DSD: Директива 67/548/ЕИО.
CLP: Регламент № 1272/2008.
#: Това вещество има гранична стойност (гранични стойности) на излагане на работното място.

Коментари върху състава Този продукт е регистриран според Регламент REACH 1907/2006 като UVCB. Пълният текст
на всички R- и H-фрази е показан в раздел 16. Всички концентрации са в тегловни проценти,
освен ако съставката е газ. Газовите концентрации са в обемни проценти. В горната
незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа сероводород (H2S) и
да достигне потенциално опасни концентрации. За повече подробности относно химическия
състав прочетете сертификата за анализ.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

Обща информация В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване Изнесете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. В случай че почувствате
или продължите да чувствате дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

Ако има съмнение за вдишване на H2S:
Спасителите трябва да носят дихателен апарат, колан и осигурително въже и да следват
спасителните действия.
Преместете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо.
Незабавно приложете изкуствено дишане, ако дишането е спряло.
Даването на кислород може да помогне.
Потърсете медицинска помощ за по-нататъшно лечение.

Контакт с кожата Незабавно съблечете замърсените дрехи. Измийте със сапун и вода. Мийте в продължение
на най-малко 15 минути. В случай на обриви, рани и други кожни заболявания: потърсете
медицинска помощ и покажете тези инструкции. Ако продуктът се инжектира във или под
кожата, или в някоя друга част на тялото, независимо от вида и размера на раната,
пострадалият трябва незабавно да се прегледа от медицинско лице като спешен
хирургичен случаи. Дори и първоначалните симптоми от инжектирането под високо
налягане да са минимални или да липсват, ранното хирургично лечение през първите
няколко часа може значително да намали окончателния размер на увреждането.

Контакт с очите Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете
контактните лещи (ако има такива) и отворете широко очите. При получаване на дразене
или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.

Поглъщане Незабавно измийте устата и изпийте голямо количество вода или мляко. Не оставяйте
пострадалия без наблюдение. Не предизвиквайте повръщане. Ако той повърне, дръжте
главата ниско. Откарайте веднага в болница и покажете тези инструкции. Никога не давайте
нещо през устата на човек в безсъзнание.

4.2. Най-съществени остри и

настъпващи след известен

период от време симптоми и

ефекти

Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Дерматит. Поемането може
да причини раздразнение и неразположение. Аспирираните в белите дробове капки от
продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.

4.3. Указание за

необходимостта от всякакви

неотложни медицински

грижи и специално лечение

Третирайте симптоматично. Ефектите могат да се забавят.
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РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

Общи пожарни опасности Продуктът е силно възпламеним. Могат да се образуват експлозивни изпарения или
въздушни смеси дори и при нормални стайни температури. Материалът ще остане да се
носи по повърхността на водата и може отново да се запали.

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни

средства

Сух химикал, CO2, пясък, пръст, воден спрей или обикновена пяна.

Неподходящи

пожарогасителни

средства

Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.
Едновременната употреба на пяна и вода на една и съща повърхност трябва да се избягва,
тъй като водата унищожава пяната.

5.2. Особени опасности,

които произтичат от

веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и
органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди
(SOx). Азотни оксиди (NOx).

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни

средства за пожарникари
При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно
оборудване.

Специални

противопожарни

процедури

Отстранете контейнерите от зоната на пожара, ако това не представлява риск. Охладете
неотворените контейнери с помощта на водна струя. Охлаждайте контейнерите с обилни
количества вода дълго време след угасяването на огъня.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не

отговаря за спешни

случаи

Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Елиминирайте всички източници
на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в
непосредствена близост). Да се избягва контакт с кожата. Използвайте лични предпазни
средства, както се препоръчва в pаздел 8 от информационния лист за безопасност.

За лицата, отговорни за

спешни случаи
Използвайте лични предпазни средства, както се препоръчва в pаздел 8 от
информационния лист за безопасност.

6.2. Предпазни мерки за

опазване на околната среда
Не допускайте разпространение на голяма площ (напр. чрез ограничаване или с маслени
(петролни) бариери). Не замърсявайте водата. Свържете се с местните власти в случай на
изливане в канализацията или във водната среда.

6.3. Методи и материали за

ограничаване и почистване
Спрете изтичането на материал, ако това може да стане без риск. Издигнете насип на
по-голямо разстояние от разлива, за да можете по-късно да го изхвърлите. Махнете
източниците на запалване. Внимавайте за опасност от експлозия. Малки разлети
количества: Абсорбирайте разлива с незапалим, абсорбиращ материал. Големи разлети
количества: Да се прехвърли с помощта на товарни автомобили с вакуумен агрегат или с
помпа в съдове за съхранение/събиране. Използвайте незапалим материал като
вермикулит, пясък или пръст, за да абсорбирате продукта, и го сложете в контейнер с цел
по-късно изхвърляне. Погрижете се да съберете и отстраните отпадъците и замърсените
материали от мястото на работа в подходящо обозначен контейнер, колкото е възможно
по-скоро. Измийте областта със сапун и вода. Ако е необходимо, издигнете около продукта
насип от суха пръст, пясък или други подобни негорими материали.

6.4. Позоваване на други

раздели
За информация относно личната защита вижте раздел 8 от Листа за безопасност. За
изхвърляне на отпадъците вижте раздел 13 от SDS (Информационния лист за безопасност
на материалите).

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за

безопасна работа
Преди да влезете в резервоара за съхранение и да започнете каквато и да било работа в
затворено пространство, проверете атмосферата за съдържание на кислород и запалимост.
(Предмет на приложимост.) Ако има съмнение за присъствие на серни съединения в
продукта, проверете атмосферата за съдържание на H2S. Достъпът до работната площ
трябва да бъде ограничен и да се допускат само онези, които работят с продукта. Да се
обработва в затворени системи, ако е възможно. Избягвайте контакт с очите, кожата и
дрехите. Избягвайте вдишването на пари. Носете подходящо лично защитно оборудване.
Продуктът е силно възпламеним. Могат да се образуват експлозивни изпарения или
въздушни смеси дори и при нормални стайни температури. Заземете контейнера и
оборудването за пренасяне, за да елиминирате електростатични искри. Изпаренията са
по-тежки от въздуха и могат да се разнесат по пода и на дъното на контейнерите.
Незабавно сменете замърсените дрехи. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате
този продукт. Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.

7.2. Условия за безопасно

съхраняване, включително

несъвместимости

Следвайте правилата за възпламеними течности. Пазете далече от топлина, искри или
открит пламък. Пазете на студено, добре проветрено място. Да се съхранява далече от
напитки и храни за хора и животни. Съхранявайте далеч от несъвместими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и)

употреба(и)
За по-подробна информация вижте раздел 15. Препоръките, дадени в сценария на
експозиция за употребите, се разпространяват и са приложени като отделни документи към
този информационен лист за безопасност.
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

България. OELs (граници на професионална експозиция) Наредба № 13 за защита на работещите от рискове,

свързани с експозиция на химични агенти при работа

СтойностВидКомпоненти

TWA 300 mg/m3Бензин (CAS 86290-81-5)

ЕС. Индикативни гранични стойности на експозиция в Директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕС

СтойностВидКомпоненти

TWA 183,5 mg/m3Терт-бутил  метил етер 
(CAS 1634-04-4)

50 части на
милион

Ограничение за
краткотрайно
излагане (STEL)

367 mg/m3

100 части на
милион

Биологични гранични

стойности
Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

Препоръчителни процедури

за наблюдение
Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL)

ФормаКомпоненти Вид Път Стойност

Бензин (CAS 86290-81-5) Работници Вдишване 1300 mg/m³/15min Остро излагане: ефекти
върху системите

Вдишване 1100 mg/m³/15min Остро излагане:
локални ефекти

Вдишване 840 mg/m³/8h Дългосрочно излагане:
локални ефекти

Терт-бутил  метил етер  (CAS 1634-04-4) Потребителска Вдишване 53,6 mg/m3 Дългосрочни ефекти
върху системите

Вдишване 214 mg/m3 Остри локални ефекти

Кожен 3570 mg/kg/ден Дългосрочни ефекти
върху системите

Орален 7,1 mg/kg/ден Дългосрочни ефекти
върху системите

Работници Вдишване 357 mg/m3 Остро излагане:
локални ефекти

Вдишване 178,5 mg/m3 Дългосрочни ефекти
върху системите

Кожен 5100 mg/kg/ден Дългосрочни ефекти
върху системите

Предвидени концентрации без въздействие (PNECs)

ФормаКомпоненти Вид Път Стойност

Терт-бутил  метил етер  (CAS 1634-04-4) Аква (морска вода) Неприложим 0,26 мг/л

Аква (периодични
изхвърляния)

Неприложим 47,2 мг/л

Аква (сладководни
източници)

Неприложим 5,1 мг/л

Почва Неприложим 1,62 mg/kg

Седимент (морска
вода)

Неприложим 1,17 mg/kg

Седимент
(сладководни
източници)

Неприложим 25 mg/kg

Станция за
преработване на
отпадни води

Неприложим 71 мг/л

8.2. Контрол на експозицията
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Подходящ инженерен

контрол
Ако границите на излагане по време на работа за този продукти не са указани,
препоръчваме следването на споменатите по-горе норми. Осигурете достатъчно добра
вентилация и минимизирайте риска от вдишване на пари и маслени капки. Осигурете лесен
достъп до воден източник и приспособления за промиване на очите. Използвайте
оборудване устойчиво на експлозии.

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

Обща информация Използвайте предписаните лични предпазни средства. Съхранявайте работното облекло
отделно. Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN
(Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично
защитно оборудване.

Защита на очите/лицето Носете очила или лицев щит.

Защита на кожата

- Защита на ръцете Носете защитни ръкавици. Препоръчват се нитрилни ръкавици. Внимавайте течността да не
проникне през ръкавиците. Съветваме ви често да ги сменяте. Препоръка за подходящи
ръкавици можете да получите от фирмата снабдител на ръкавици.

- Други Трябва да носите защитен гащиризон. Препоръчва се антистатично защитно облекло,
забавящо влиянието на пламъка.

Защита на дихателните

пътища
В случай на недостатъчна вентилация или когато продуктът е нагряд, използвайте
подходящ дихателeн апарат с филтър от комбинационен тип (А2). В затворени
пространства носете маска със система за снабядване с въздух. Потърсете съвет от пряк
ръководител.

Термични опасности Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.

Хигиенни мерки При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете след работа. Замърсеното
облекло да се изпере преди повторна употреба. Личните дрехи трябва да се държат
отделно от работните дрехи. Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена
и техника за безопасност. Спазвайте всички изисквания за медицинско наблюдение.

Контрол на експозицията на

околната среда
Ограничете разливите, вземете мерки за предотвратяване на утечките и съблюдавайте
националните наредби за емисиите.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид Безцветна течност.

Агрегатното състояние Течност.

Форма Течност.

Цвят Безцветно.

Мирис Не е в наличност.

Граница на мириса Не е в наличност.

pH Неприложим.

Точка на топене/точка на

замръзване

< -20 °C (< -4 °F) / Не е в наличност.

Начална точка на кипене и

интервал на кипене

-88 - 260 °C (-126,4 - 500 °F)

Точка на запалване <0°C - <55°C (<32°F - <131°F)

Скорост на изпаряване Не е в наличност.

Запалимост (твърдо

вещество, газ)
Неприложим.

Долна/горна граници на запалимост и експлозия

Граница на запалимост -

долна (%) 

1,4 %

Граница на запалимост -

горна (%) 

7,6 %

Налягане на парите 4 - 240 kPa (37,8°C/100°F)

Плътност на парите Не е в наличност.

Относителна плътност 0,62 - 0,88

Относителна плътност -

температура

15 °C (59 °F)

Разтворимост(и) Неразтворим.

Коефициент на

разпределение:

n-октанол/вода 

Не е в наличност.
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Температура на

самозапалване

280 - 470 °C (536 - 878 °F)

Температура на разпадане Не е в наличност.

Вискозитет <= 1 mm²/s Типично

Вискозитетна температура 37,8 °C (100,04 °F)

Експлозивни свойства Невзривоопасен.

Оксидиращи свойства Не е оксидиращ.

9.2. Друга информация

Обемно тегло на насипен

материал

Неприложим.

Процент летливи 100 %

Температура на заливане Не е в наличност.

ЛОС (тегловни %) 100 %

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност Стабилно при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни

реакции
Не се наблюдава опасна полимеризация. Не протичат опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва

да се избягват
Топлина, искри, пламъци, високи температури. Контакт с несъвместими материали.

10.5. Несъвместими

материали
Силни киселини. Силни оксидиращи агенти.

10.6. Опасни продукти на

разпадане
Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични
газове или изпарения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Обща информация Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани
реакции.

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Поглъщане Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

Вдишване Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване,
главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе
до загуба на съзнанието.

Контакт с кожата Предизвиква дразнене на кожата. Повтарящата се експозиция може да предизвика
изсушаване или напукване на кожата. Може да се абсорбира чрез кожата.

Контакт с очите При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.

Симптоми Раздразнение на кожата. Дерматит. Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразняване
на носа и гърлото.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване,
главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе
до загуба на съзнанието. Дразнещ ефект върху кожата. Може да предизвика раздразнение
и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. Доказателствата за хора
сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или инхалационна токсичност.
Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане, ако навлезе в белия дроб под
формата на течност, и може да доведе до дълбока депресия на централната нервна
система при продължително излагане на високи нива на изпарения.

Резултати от тестаКомпоненти Видове

Бензин (CAS 86290-81-5)

LC50 Плъх

Вдишване

Остър

> 5610 mg/m3

LD50 Заек

Кожен

> 2000 mg/kg

LD50 Плъх

Орален

> 5000 mg/kg
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Резултати от тестаКомпоненти Видове

Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4)

LD50 Плъх

Кожен

Остър

> 2000 mg/kg

LD50 Плъх

Орален

> 2000 mg/kg

Корозия/дразнене на кожата Предизвиква дразнене на кожата. Излагането на въздействието на този продукт може да
влоши предварително съществуващи проблеми с кожата, включително и дерматит.

Сериозно увреждане на

очите/дразнене на очите
При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.

Респираторна

сенсибилизация

Не е класифициран.

Кожна сенсибилизация Не действа като сенсибилизатор на кожата.

Мутагенност при зародишни

клетки
Може да причини генетични дефекти.

Канцерогенност Може да причини рак.

IARC монографии. Цялостна оценка на канцерогенността

Бензин (CAS 86290-81-5) 2B Възможно е да е карциногенен за човека.
Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4) 3 Не се класифицира карциногенен за човека.

Репродуктивна токсичност Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.

Специфична токсичност за

определени органи —

еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Специфична токсичност за

определени органи —

повтаряща се експозиция

Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.

Риск при вдишване Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да
причинят сериозна химична пневмония.

Информация за сместа и

информация за веществата
Не е в наличност.

Друга информация Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда.

Компоненти Резултати от тестаВидове

Бензин (CAS 86290-81-5)

Воден

EC50Водорасли 3,1 мг/л, 72 ЧасаPseudokirchneriella subcapitata

EC50Ракообразни 4,5 мг/л, 48 ЧасаВодни бълхи (Daphnia magna)

LC50Риба 8,2 мг/л, 96 ЧасаPimephales promelas

10 мг/л, 96 ЧасаДъгова пъстърва

Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4)

EC50 106 мг/л, 48 ЧасаМизиди (Mysidacea)

Воден

EC50Водорасли 491 мг/л, 96 ЧасаPseudokirchneriella subcapitata

EC50Ракообразни 472 мг/л, 48 ЧасаВодни бълхи (Daphnia magna)

LC50Риба 574 мг/л, 96 ЧасаВид сребърка (Menidia beryllina)

672 мг/л, 96 часаЛещанка (Pimephales promelas)

12.2. Устойчивост и

разградимост
Очаква се да се саморазпада.

12.3. Биоакумулираща

способност
Притежава потенциал за биоакумулация.

Коефициент на

разпределение

(n-октанол/вода (log Kow))

Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4) 0,94
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Биоконцентрационен фактор

(БКФ)

Не е в наличност.

12.4. Преносимост в почвата Въз основа на изчислителния модел продуктът има нисък потенциал за абсорбиране в
почвата.

Преносимостта като цяло Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи върху водната повърхност, макар
че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във водните системи. Летливите
компоненти на продукта ще се разпространят в атмосферата.

12.5. Резултати от

оценката на PBT и

vPvB

Не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много
устойчиво и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.

12.6. Други неблагоприятни

ефекти

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Продуктът съдържа летливи
органични съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон. Като
цяло маслените разливи са опасни за околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Остатъчни отпадъци Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.

Замърсена опаковка Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте
предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен.

Европейски код на отпадъци 13 07 02*
13 07 03*
Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя
и компаниите за изхвърляне на отпадъци.

Методи (информация) на

изхвърляне
Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи. Този материал и
неговата опаковка да се третират като опасен
отпадък.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

ADR

UN120314.1. Номер по списъка на

ООН

GASOLINE14.2. Точното на

наименование на пратката

по списъка на ООН

314.3. Клас (Класове) на

опасност при

транспортиране

-Клас (Класове) на

вторична опасност

II14.4. Опаковъчна група

Да14.5. Опасности за

околната среда

D/EКод за ограничения при

преминаване през тунели

3Изискват се етикети

Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за
безопасност и процедурите при спешни случаи. 

14.6. Специални

предпазни мерки за

потребителите

RID

UN120314.1. Номер по списъка на

ООН

GASOLINE14.2. Точното на

наименование на пратката

по списъка на ООН

314.3. Клас (Класове) на

опасност при

транспортиране

-Клас (Класове) на

вторична опасност

II14.4. Опаковъчна група

Да14.5. Опасности за

околната среда

3Изискват се етикети

Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за
безопасност и процедурите при спешни случаи. 

14.6. Специални

предпазни мерки за

потребителите
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ADN

UN120314.1. Номер по списъка на

ООН

GASOLINE14.2. Точното на

наименование на пратката

по списъка на ООН

314.3. Клас (Класове) на

опасност при

транспортиране

-Клас (Класове) на

вторична опасност

II14.4. Опаковъчна група

Да14.5. Опасности за

околната среда

3Изискват се етикети

Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за
безопасност и процедурите при спешни случаи. 

14.6. Специални

предпазни мерки за

потребителите

IATA

UN120314.1. UN number

GASOLINE14.2. UN proper shipping

name

314.3. Transport hazard

class(es)

-Subsidiary class(es)

II14.4. Packing group

Yes14.5. Environmental hazards

3Labels required

3HERG code

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. 14.6. Special precautions

for user

IMDG

UN120314.1. UN number

GASOLINE14.2. UN proper shipping

name

314.3. Transport hazard

class(es)

-Subsidiary class(es)

II14.4. Packing group

YesMarine pollutant

14.5. Environmental hazards

3Labels required

F-E, S-EEmS

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. 14.6. Special precautions

for user

Неприложим. Този продукт обаче е течност и се транспортира в насипно състояние според
условията на MARPOL 73/78, Приложение I. 

14.7. Транспортиране в

насипно състояние съгласно

приложение II от MARPOL

73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и

околната среда

Регламенти на ЕС

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение І

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение ІІ

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители, Приложение I с измененията

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение І, част 1 с измененията

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение І, част 2 с измененията

Не е регистрирано.
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Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение І, част 3 с измененията

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V с измененията

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение ІІ, Регистър за изпускането и преноса на замърсители

Не е регистрирано.
Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (1), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е

публикуван от ECHA

Не е регистрирано.

Разрешаване

Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH ,Приложение XIV, Веществa подлежащи на разрешение със съответните

изменения

Не е регистрирано.

Ограничения при употреба

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на

пазара и употребата, с измененията

Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4)
Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени

или мутагени по време на работа

Не е установен.
Директива 92/85/ЕИО: относно безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на

работнички родилки или кърмачки

Бензин (CAS 86290-81-5)

Други регламенти на ЕС

Директива 96/82/ЕО (Севезо II) относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни

вещества

Не е установен.
Директива 98/24/EO за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични

агенти на работното място

Бензин (CAS 86290-81-5)
Терт-бутил метил етер (CAS 1634-04-4)

Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място

Бензин (CAS 86290-81-5)

Други правила/закони Продуктът е класифицирани и етикетиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
(Регламент CLP) според измененията и съответните национални закони за прилагане ЕО
директиви. 96/82/EC Директива (Севезо II); Част 2 (Класифицирани вещества) -
Изключително запалими. Настоящият "Информационен лист за безопасност" отговаря на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Национални нормативни

актове
Младите хора под 18 години нямат право да работят с този продукт (според Директива
94/33/EC на ЕС за трудова защита на младите хора). Бременните жени не трябва да
работят с продукта, ако има и най-малък риск от излагане. Следвайте националните
разпоредби за работа с химически продукти.
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15.2. Оценка на безопасност

на химично вещество или

смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност за сместа. Оценка на химическата
безопасност е извършена за компонентите на сместа, посочени в раздел 3 на ИЛБ.
Сценариите на експозиция, свързани с тези вещества са приложени и се разпространяват
като отделен документ към този информационен лист за безопасност.

Сценариите на експозиция, свързани с този материал, са приложени и се разпространяват
като отделен документ към този информационен лист за безопасност.

Други регистрирани употреби:

Бензин:

Промишлени употреби:
Разпределение на дадено вещество.
Формулиране и (повторно) опаковане на вещества и смеси.
Употреба като гориво.

Професионални употреби:
Употреба като гориво.

Потребителски употреби:
Употреба като гориво.

MTBE:

Формулиране.
Индустриална дистрибуция на МТБЕ и бензин, съдържащ МТБЕ
Употреба като гориво.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на съкращенията UVCB: Вещества с непознат или променлив състав, продукти на сложни реакции или
биологични материали.
DNEL: получено ниво без ефект за хората.
PNEC: Предсказана концентрация без ефект за хората.
PBT: yстойчиво, биоакумулативно и токсично.
vPvB: много устойчиви и много биоакумулиращо.
DSD: Директива 67/548/ЕИО.
CLP: Регламент № 1272/2008.
LD50: Летална доза, 50%.
LC50: Летална концентрация, 50%.
ЕС50: Ефективна концентрация, 50%.
N/A: Не е приложимо.

Позовавания Монографии на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Цялостна оценка на
канценогенността
IUCLID
Доклад за химическа безопасност.
CLP файлове – http://concawe.org/ CONCAWE - справочник с избрани физико-химични
свойства на нефтопродукти и сяра, Брюксел, ноември 2010 ESIS (European chemical
Substances Information System)(Европейска Информационна Система за Химични Вещества)

Информация относно

оценката на метода, водещ

до класифицирането на

сместа

Сместа се класифицира въз основа на данни от изпитвания за физични опасности.
Класификацията за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи за
изчисляване и данни от изпитвания, ако има такива. За повече подробности вижте раздели
9, 11 и 12.

Пълен текст на R-фразите и

H-предупрежденията в

Раздели 2 -15

R11 Лесно запалим.
R12 Изключително запалим.
R38 Дразни кожата.
R45 Може да причини рак.
R46 Може да причини наследствено генетично увреждане.
R51 Токсичен за водни организми.
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водната среда.
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R62 Възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция.
R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R65 Също вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
H224 Изключително запалими течност и пари.
H225 Силно запалими течност и пари.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H340 Може да причини генетични дефекти.
H350 Може да причини рак.
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H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда
плода.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Информация за обучението Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

Ограничаване на

отговорността
Информацията в Информационния лист за безопасност се основава на най-добрите
познания и опит налични в момента на съответната ревизия и се отнася изключително до
продукта такъв какъвто е при доставката. Информацията и препоръките се предлагат за да
бъдат взети под внимание и проверени от потребителя. Логото и името „ЛУКОЙЛ нефтена
компания” може да включва всеки или повече от „ЛУКОЙЛ” или всяко друго дружество в
което те участват директно или индиректно.
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Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 
 

Дистрибуция на нафта с ниска точка на кипене (бензин) – Индустриална  

Сценарий на експозиция 

 

Раздел 1 Заглавие на Сценарий на Експозиция: нафта с ниска точка на кипене (бензин), 

която е класифицирана като H340 и/или H350 и/или H361; (съдържаща 0% до 1% бензен) 

Заглавие 

Дистрибуция на Вещество 

Дескриптор на Употреба 

Сектор(и) на употреба 3 

Категории на процеса  1, 2, 3, 8a, 8b, 15 

Категории на отделяне в околната среда 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6с, 6d, 7 

Специфични категории на отделяне в околната 

среда 

ESVOC SpERC 1.1b.v1 

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция 

Товарене на веществото в насипен вид (включително на морски плавателен съд/баржа, 

железопътен/автомобилен транспорт и зареждане на IBC контейнери) в затворена или автономна 

система, включително случайна експозиция по време на отбиране на проби от него, неговото 

съхранение, изпразване/разтоварване, техническа поддръжка и свързани лабораторни дейности 

Метод на оценяване 

Виж Раздел 3 

Раздел 2 Работни условия (OC) и мерки за управление на риска (МУР) 

 

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работника 

Характеристики на продукта  

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa при STP (Типична температура 

и налягане). OC5. 

Концентрация на вещество в 

продукт 

Покрива процентно съдържание на вещество в продукта до 100% 

(освен ако не е посочено друго) G13 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на 

употреба /експозиция 

Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е указано 

друго) G2 

Човешки фактори, които не се 

влияят от управлението на 

риска 

Неприложимо 

Други работни условия, 

влияещи на експозицията 

Предполага употреба при не повече от 20
о
С над температура на 

околната среда, освен ако не е указано друго. G15. Предполага 

прилагане на добър основен стандарт на хигиена на труда G1. 

Допълващи сценарии   Специфични мерки за управление на риск и работни условия 

Общи мерки (кожни 

дразнители) G19  

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта. Да се 

идентифицират възможните зони за непряк контакт с кожата. Да 

се носят ръкавици (тествани по EN374) в случай на възможен 

контакт на веществото с ръцете. При възникване на 

разлив/замърсяване, да се почисти незабавно. Да се осигури 

основен курс на обучение на персонала, за да се избегнат/сведат 

до минимум експозициите и да се съобщава за развиването на 

всякакви кожни проблеми. Е3 

Общи мерки (канцерогенни 

фактори) G18 

Да разгледат възможностите за техническо усъвършенстване и 

модернизация на процесите (включително автоматизация) за 

елиминиране на изпусканията. Да се контролира всяка възможна 

експозиция като се прилагат мерки, като например предимно 

затворени системи, подходящо проектирани съоръжения и добър 



стандарт на обща/местна смукателна вентилация. Да се 

дренират системите и линии за пренос преди влизане в 

затворената система. Да се дренира и промие оборудването, 

където е възможно, преди осъществяване на техническа 

поддръжка.  

Там където има вероятност за възможна експозиция: Да се 

ограничи достъпа само до упълномощен персонал; да се 

обезпечи обучение на операторите, за да бъдат запознати с 

основните действия по минимизиране на експозициите; да се 

носят подходящи защитни ръкавици (тествани по EN 374) и 

работен комбинезон, за да предотврати замърсяване на кожата; 

да се използват средства за дихателна защита, когато тяхната 

употреба е идентифицирана за определени подсценарии; 

почистването на разливи и обезвреждането на отпадъци да става 

в съответствие с регулативните изисквания. 

Редовно да се контролират, проверяват и поддържат всички 

мерки за контрол (управление на риска). 

Да се вземе предвид необходимостта от базиран на риска 

здравен контрол. G20 

CS15 Общи експозиции 

(затворени системи) + CS56 

вземане на проби 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

Вземането на проби да се извършва през затворен контур или 

друга система, предназначена за избягване на експозиция. Е8 

Да се носят подходящи защитни ръкавици, тествани по EN374 

PPE15 

CS15 Общи експозиции 

(затворени системи).  

ОС9 На открито. 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

 

CS2 Отбиране на проби от 

процеса 

Вземането на проби да се извършва през затворен контур или 

друга система, предназначена за избягване на експозиция. Е8. 
CS36 Лабораторни дейности Да се работи при наличие на смукателен шкаф или да се 

приложат подходящи еквивалентни методи за минимизиране на 

експозицията. E12. 

CS501 Товарене и 

разтоварване на насипни 

продукти (затворени системи)  

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва при 

херметизация или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS39 Почистване и ремонтни 

дейности на оборудване  

Преди влизане в оборудването или ремонтни дейности 

системата да се дренира или промие. Е55 

Водите от дренирането и промивката да се съхраняват в 

запечатани контейнери до тяхното обезвреждане или 

последващо рециклиране. ENVT4. 

Разливите да се почистват незабавно. С&H13 

Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани по EN374) в 

комбинация с „основен курс” на обучение на персонала. РРЕ16 
CS67 Съхранение Да се осигури извършване на работата на открито Е69  

Веществото да се съхранява в затворена система  E84 
Раздел 2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  

Веществото е комплексно UVCB (Веществo с непознат или променлив състав) [PrC3]. 

Предоминантно хидрофобно [PrC4a] 

Използвани количества 

Дял от ЕС тонаж, използван в региона 0.1 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година) 1.87Е7 

Дял регионален тонаж, използван на местно ниво 0.002 



Годишен тонаж за обект (тонове/година) 3.75Е4 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден) 1.2Е5 

Честота и продължителност на употреба 

Непрекъснато отделяне [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 300 

Екологични фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Фактор локално разреждане на прясна вода 10 

Фактор локално разреждане на морска вода 100 

Други работни условия на приложение, оказващи влияние върху експозицията на околната 

среда 

 

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния въздух 

(първоначално отделяне преди МУР – Мерките за управление на 

риска) 

0.001 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадните води 

(първоначално отделяне преди МУР) 

0.00001 

Освобождаване на фракция от процеса в почвата (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.00001 

Технически условия и мерки на производствен стадий (източник) за предотвратяване на 

отделянето 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо се използват консервативни прогнозни 

оценки на отделянето [TCS1]. 

Технически условия и мерки на място за намаляване или ограничаване на утечки, емисии 

във въздуха и отделяне в почвата 

Рискът от експозиция на околната среда се задейства от хората чрез непряка експозиция (основно 

вдишване) [TCR1k]. 

Ако отходните води се отвеждат към собствена пречиствателна станция, не се изисква локално 

пречистване на отпадните води [TCR9]. 

 Обработете емисиите към атмосфера за осигуряване на типична 

ефективност на пречистване от (%) 

90 

Обработете отпадните води на място (преди приемане на 

отходната вода), за да се осигури необходимата степен на 

ефективност на пречистване от ≥(%) 

12 

Ако отвеждането на отходни води става към собствена 

пречиствателна станция, осигурете необходимата ефективност на 

пречистване на отпадни води на място ≥(%) 

0 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на утечки от обекта 

Да не се полага промишлен шлам към естествена почва [OMS2]. Шламът трябва да се изгаря, 

съхранява в затворени контейнери или регенерира [OMS3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска пречиствателна станция 

 

Очаквано извличане на веществото от отпадните води чрез местна 

пречиствателна станция (%) 

95.5 

Обща ефективност на извличане от отпадни води след МУР, 

приложени на и извън обекта (местна пречиствателна станция) (%) 

95.5 

Максимално допустим тонаж на обекта (Msafe), (kg/d) 1.1E6 

Предполагаем дебит на местна пречиствателна станция (m3/d) 2000 

Условия и мерки, отнасящи се до външна преработка на отпадъка за обезвреждане 

Външното преработване и обезвреждане на отпадъка трябва да е съобразено с приложимите 

местни и/или национални разпоредби. [ETW3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до външно регенериране на отпадъка 

Външното оползотворяване и рециклиране на отпадъка трябва да е съобразено с приложимите 

местни и/или национални разпоредби [ERW1]. 



Раздел 3 Определяне на Експозиция 

3.1 Здраве 

Използван е инструмент ECETOC TRA за определяне на експозициите на работното място, освен 

ако не е указано друго. G21. 

3.2 Околна среда 

Използван е Методът на Въглеводородни Блокове за изчисляване на експозицията на околната 

среда с Petrorisk модел [EE2]. 

Раздел 4 Насоки за проверка на съответствие със Сценария на Експозиция 

4.1 Здраве 

При прилагане на описаните в Раздел 2 мерки за управление на риска/ работни условия 

прогнозираните експозиции не се очаква да надвишат DN(М)EL нивата. G22. 

При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 

гарантират, че рисковете се контролират на поне еквивалентни нива. G23 

Наличните данни за риска не дават възможност за извличане на DNEL (определено ниво без 

ефект) за ефекти на кожно дразнене. G32. Наличните данни за риска не дават възможност за 

извличане на DNEL за канцерогенно въздействие. G33. Наличните данни за опасности не 

подкрепят нуждата от установяване на DNEL за други въздействия върху здравето. G36 Мерките 

за управление на риска се основават на качествено характеризиране на риска. G37. 

4.2 Околна среда 

Насоките се основават на предполагаеми работни условия, които може да не са валидни за всички 

обекти. Ето защо може да е необходимо ново скалиране, с което да се дефинират подходящите 

конкретни за дадения обект мерки за управление на риска [DSU1]. Необходимата ефективност на 

пречистване на отпадъчни води може да бъде постигната с помощта на технологии на място или 

извън обекта, приложени самостоятелно или в комбинация [DSU2]. Необходимата ефективност на 

пречистване на въздуха може да бъде постигната с помощта на местни технологии, прилагани 

самостоятелно или в комбинация [DSU3]. Повече подробности относно скалирането и 

технологиите за контрол са представени в SpERC Справочника (http://cefic.org/en/reach-for-

industries-libraries.html) . [DSU4].  

 

  



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 
 

Формулиране и (пре-)пакетиране на нафта с ниска точка на кипене (бензин) – 

Индустриално 

Сценарий на експозиция 

 

Раздел 1 Заглавие на Сценарий на Експозиция: нафта с ниска точка на кипене (бензин), която е 

класифицирана като H340 и/или H350 и/или H361; (съдържаща 0% до 1% бензен) 

Заглавие 

Формулиране и (пре-)пакетиране на вещества и смеси 

Дескриптор на Употреба 

Сектор(и) на употреба 3, 10 

Категории на процеса  1, 2, 3, 8a, 8b, 15 

Категории на отделяне в околната среда 2 

Специфични категории на отделяне в околната 

среда 

ESVOC SpERC 2.2.v1 

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция 

Формулиране на вещества и техните смеси при периодични или непрекъснати операции в затворени 

или автономни системи, включително случайни експозиции по време на съхранение, прехвърляне на 

материали, смесване, поддръжка, вземане на проби и свързаните с това лабораторни дейности. 

Метод на оценяване 

Виж Раздел 3 

Раздел 2 Работни условия (OC) и мерки за управление на риска (МУР) 

 

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работника 

Характеристики на продукта  

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa при STP (Типична температура и 

налягане). OC5. 

Концентрация на вещество в 

продукт 

Покрива процентно съдържание на вещество в продукта до 100% 

(освен ако не е посочено друго) G13 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на 

употреба /експозиция 

Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е указано 

друго) G2 

Човешки фактори, които не се 

влияят от управлението на 

риска 

Неприложимо 

Други работни условия, 

влияещи на експозицията 

Предполага употреба при не повече от 20
о
С над температура на 

околната среда, освен ако не е указано друго. G15. Предполага 

прилагане на добър основен стандарт на хигиена на труда G1. 

Допълващи сценарии   Специфични мерки за управление на риск и работни условия 

Общи мерки (кожни 

дразнители) G19  

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта. Да се 

идентифицират възможните зони за непряк контакт с кожата. Да се 

носят ръкавици (тествани по EN374) в случай на възможен контакт 

на веществото с ръцете. При възникване на разлив/замърсяване, да 

се почисти незабавно. Да се осигури основен курс на обучение на 

персонала, за да се избегнат/сведат до минимум експозициите и да 

се съобщава за развиването на всякакви кожни проблеми. Е3 

Общи мерки (канцерогенни 

фактори) G18 

Да разгледат възможностите за техническо усъвършенстване и 

модернизация на процесите (включително автоматизация) за 

елиминиране на изпусканията. Да се контролира всяка възможна 

експозиция като се прилагат мерки, като например предимно 

затворени системи, подходящо проектирани съоръжения и добър 



стандарт на обща/местна смукателна вентилация. Да се дренират 

системите и линии за пренос преди влизане в затворената система. 

Да се дренира и промие оборудването, където е възможно, преди 

осъществяване на техническа поддръжка.  

Там където има вероятност за възможна експозиция: Да се ограничи 

достъпа само до упълномощен персонал; да се обезпечи обучение 

на операторите, за да бъдат запознати с основните действия по 

минимизиране на експозициите; да се носят подходящи защитни 

ръкавици (тествани по EN 374) и работен комбинезон, за да 

предотврати замърсяване на кожата; да се използват средства за 

дихателна защита, когато тяхната употреба е идентифицирана за 

определени Допълващи сценарии; почистването на разливи и 

обезвреждането на отпадъци да става в съответствие с 

регулативните изисквания. 

 

Редовно да се контролират, проверяват и поддържат всички мерки 

за контрол (управление на риска). 

Да се вземе предвид необходимостта от базиран на риска здравен 

контрол. G20. 

CS15 Общи експозиции 

(затворени системи) + CS56 

вземане на проби 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

Вземането на проби да се извършва през затворен контур или друга 

система, предназначена за избягване на експозиция. Е8 

Да се носят подходящи защитни ръкавици, тествани по EN374 PE15 

CS15 Общи експозиции 

(затворени системи) OC9 На 

открито 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

 

CS2 Отбиране на проби от 

процеса 

Вземането на проби да се извършва през затворен контур или друга 

система, предназначена за избягване на експозиция. Е8 
CS36 Лабораторни дейности Да се работи при наличие на смукателен шкаф или да се приложат 

подходящи еквивалентни методи за минимизиране на експозицията. 

E12. 

SC14 Прехвърляне на насипни 

материали  

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва при 

херметизация или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS8 Прехвърляне на варел/ 

партида 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва при 

херметизация или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS39 Почистване и ремонтни 

дейности на оборудване  

Преди влизане в оборудването или ремонтни дейности системата 

да се дренира или промие. Е55 

Водите от дренирането и промивката да се съхраняват в запечатани 

контейнери до тяхното обезвреждане или последващо рециклиране. 

ENVT4. 

Разливите да се почистват незабавно. С&H13 

Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани по EN374) в 

комбинация с „основен курс” на обучение на персонала. РРЕ16 
CS67 Съхранение Веществото да се съхранява в затворена система  E84 

Да се носят подходящи защитни ръкавици, тествани по EN374 

PPE15 
Раздел 2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  

Веществото е комплексно UVCB (Веществo с непознат или променлив състав) [PrC3]. Предоминантно 

хидрофобно [PrC4a] 

Използвани количества 

Дял от ЕС тонаж, използван в региона 0.1 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година) 1.65е7 



Дял регионален тонаж, използван на местно ниво 0.0018 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 3.0е4 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден) 1.0е5 

Честота и продължителност на употреба 

Непрекъснато отделяне [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 300 

Екологични фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Фактор локално разреждане на прясна вода 10 

Фактор локално разреждане на морска вода 100 

Други работни условия на приложение, оказващи влияние върху експозицията на околната 

среда 

 

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния въздух 

(първоначално отделяне преди МУР – Мерките за управление на 

риска) 

0.025 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадните води 

(първоначално отделяне преди МУР) 

0.002 

Освобождаване на фракция от процеса в почвата (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.0001 

Технически условия и мерки на производствен стадий (източник) за предотвратяване на 

отделянето 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо се използват консервативни прогнозни 

оценки на отделянето [TCS1]. 

Технически условия и мерки на място за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в отпадъчните води или да се извлича от 

отпадъчни води [TCR14]. Рискът от експозиция на околната среда се задейства от хората чрез 

непряка експозиция (основно вдишване) [TCR1k]. 

Ако отходните води се отвеждат към собствена пречиствателна станция, не се изисква локално 

пречистване на отпадните води [TCR9]. 

 Обработете емисиите към атмосфера за осигуряване на типична 

ефективност на пречистване от (%) 

56.5 

Обработете отпадните води на място (преди приемане на 

отходната вода), за да се осигури необходимата степен на 

ефективност на пречистване от ≥(%) 

94.7 

Ако отвеждането на отходни води става към собствена 

пречиствателна станция, осигурете необходимата ефективност на 

пречистване на отпадни води на място ≥(%) 

0 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на утечки от обекта 

Да не се полага промишлен шлам към естествена почва [OMS2]. Шламът трябва да се изгаря, 

съхранява в затворени контейнери или регенерира [OMS3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска пречиствателна станция 

 

Очаквано извличане на веществото от отпадните води чрез местна 

пречиствателна станция (%) 

95.5 

Обща ефективност на извличане от отпадни води след МУР, 

приложени на и извън обекта (местна пречиствателна станция) (%) 

95.5 

Максимално допустим тонаж на обекта (Msafe), (kg/d) 1.0E5 

Предполагаем дебит на местна пречиствателна станция (m3/d) 2000 

Условия и мерки, отнасящи се до външна преработка на отпадъка за обезвреждане 

Външното преработване и обезвреждане на отпадъка трябва да е съобразено с приложимите местни 

и/или национални разпоредби. [ETW3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до външно регенериране на отпадъка 



Външното оползотворяване и рециклиране на отпадъка трябва да е съобразено с приложимите 

местни и/или национални разпоредби [ERW1]. 

Допълнителна информация за базата на разпределение на идентифицираните работни 

условия и мерки за управление на риска се съдържа във файл PETRORISK. 

Раздел 3 Определяне на Експозиция 

3.1 Здравеопазване 

Използван е инструмент ECETOC TRA за определяне на експозициите на работното място, освен ако 

не е указано друго. G21. 

3.2 Околна среда 

Използван е Методът на Въглеводородни Блокове за изчисляване на експозицията на околната среда 

с Petrorisk модел [EE2]. 

Раздел 4 Насоки за проверка на съответствие със Сценария на Експозиция 

4.1 Здраве 

При прилагане на описаните в Раздел 2 мерки за управление на риска/ работни условия 

прогнозираните експозиции не се очаква да надвишат DN(М)EL нивата. G22. 

При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 

гарантират, че рисковете се контролират на поне еквивалентни нива. G23 

Наличните данни за риска не дават възможност за извличане на DNEL (определено ниво без ефект) 

за ефекти на кожно дразнене. G32. Налични данни за опасности не подкрепят нуждата от 

установяване на DNEL за други въздействия върху здравето. G36 Мерките за управление на риска се 

основават на качествено характеризиране на риска. G37. 

 

4.2 Околна среда 

Насоките се основават на предполагаеми работни условия, които може да не са валидни за всички 

обекти. Ето защо може да е необходимо ново скалиране, с което да се дефинират подходящите 

конкретни за дадения обект мерки за управление на риска [DSU1]. Необходимата ефективност на 

пречистване на отпадъчни води може да бъде постигната с помощта на технологии на място или 

извън обекта, приложени самостоятелно или в комбинация [DSU2]. Необходимата ефективност на 

пречистване на въздуха може да бъде постигната с помощта на местни технологии, прилагани 

самостоятелно или в комбинация [DSU3]. Повече подробности относно скалирането и технологиите за 

контрол са представени в SpERC Справочника (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) 

[DSU4].  

 

  



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 
 

Употреба на нафта с ниска точка на кипене (бензин)  като Гориво: Индустриална 

Сценарий на експозиция 

 

Раздел 1 Заглавие на Сценарий на Експозиция: нафта с ниска точка на кипене (бензин), 

която е класифицирана като H340 и/или H350 и/или H361; (съдържаща 0% до 1% бензен) 

Заглавие 

Употреба като гориво 

Дескриптор на Употреба 

Сектор(и) на употреба 3 

Категории на процеса  1, 2, 3, 8a, 8b, 16 

Категории на отделяне в околната среда 7 

Специфични категории на отделяне в околната 

среда 

ESVOC SpERC 7.12а.v1 

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция 

Обхваща употребата като гориво (или присадки за горива и компоненти на присадки) в затворени 

или автономни системи, включително случайни експозиции по време на дейности, свързани с 

неговото прехвърляне, употреба, техническа поддръжка на оборудване и работа с отпадъци. 

Метод на оценяване 

Виж Раздел 3 

Раздел 2 Работни условия (OC) и мерки за управление на риска (МУР) 

 

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работника 

Характеристики на продукта  

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa при STP (Типична температура 

и налягане). OC5. 

Концентрация на вещество в 

продукт 

Покрива процентно съдържание на вещество в продукта до 100% 

(освен ако не е посочено друго) G13 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на 

употреба /експозиция 

Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е указано 

друго) G2 

Човешки фактори, които не се 

влияят от управлението на 

риска 

Неприложимо 

Други работни условия, 

влияещи на експозицията 

Предполага употреба при не повече от 20
о
С над температура на 

околната среда, освен ако не е указано друго. G15. Предполага 

прилагане на добър основен стандарт на хигиена на труда G1. 

Допълващи сценарии   Специфични мерки за управление на риск и работни условия 

Общи мерки (кожни 

дразнители) G19  

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта. Да се 

идентифицират възможните зони за непряк контакт с кожата. Да 

се носят ръкавици (тествани по EN374) в случай на възможен 

контакт на веществото с ръцете. При възникване на 

разлив/замърсяване, да се почисти незабавно. Да се осигури 

основен курс на обучение на персонала, за да се избегнат/сведат 

до минимум експозициите и да се съобщава за развиването на 

всякакви кожни проблеми. Е3 

 

Общи мерки (канцерогенни 

фактори). G18. 

Да разгледат възможностите за техническо усъвършенстване и 

модернизация на процесите (включително автоматизация) за 

елиминиране на изпусканията. Да се контролира всяка възможна 

експозиция като се прилагат мерки, като например предимно 

затворени системи, подходящо проектирани съоръжения и добър 



стандарт на обща/местна смукателна вентилация. Да се 

дренират системите и линии за пренос преди влизане в 

затворената система. Да се дренира и промие оборудването, 

където е възможно, преди осъществяване на техническа 

поддръжка.  

Там където има вероятност за възможна експозиция: Да се 

ограничи достъпа само до упълномощен персонал; да се 

обезпечи обучение на операторите, за да бъдат запознати с 

основните действия по минимизиране на експозициите; да се 

носят подходящи защитни ръкавици (тествани по EN 374) и 

работен комбинезон, за да предотврати замърсяване на кожата; 

да се използват средства за дихателна защита, когато тяхната 

употреба е идентифицирана за определени Допълващи 

сценарии; почистването на разливи и обезвреждането на 

отпадъци да става в съответствие с регулативните изисквания. 

 

Редовно да се контролират, проверяват и поддържат всички 

мерки за контрол (управление на риска). 

Да се вземе предвид необходимостта от базиран на риска 

здравен контрол. G20 

CS502 Разтоварване на 

насипни материали в 

затворена среда 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS8 Прехвърляне на 

варел/партида 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS507 (Пре-)Зареждане Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS508 (Пре-)Зареждане на 

самолети 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 
CS15 Общи експозиции 

(затворени системи). 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация. Естествената 

вентилация идва от врати, прозорци и др. Контролирана 

вентилация означава въздух доставян или отвеждан от приводен 

вентилатор. Е1 

GEST_12l Употреба като 

гориво, 

CS107 (затворени системи) 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

 

CS39 Почистване и ремонтни 

дейности на оборудване  

Преди влизане в оборудването или ремонтни дейности 

системата да се дренира. Е65 

Водите от дренирането да се съхраняват в запечатани 

контейнери до тяхното обезвреждане или последващо 

рециклиране. ENVT4. 

Разливите да се почистват незабавно. С&H13 

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация. Естествената 

вентилация идва от врати, прозорци и др. Контролирана 

вентилация означава въздух, доставян или отвеждан от приводен 

вентилатор. Е1 

Да се носят химически устойчиви ръкавици (тествани по EN374) в 

комбинация с „основен курс” на обучение на персонала. РРЕ16 

CS67 Съхранение Веществото да се съхранява в затворена система  E84 

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация. Естествената 

вентилация идва от врати, прозорци и др. Контролирана 

вентилация означава въздух, доставян или отвеждан от приводен 

вентилатор. Е1 



Раздел 2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  

Веществото е комплексно UVCB (Веществo с непознат или променлив състав) [PrC3]. 

Предоминантно хидрофобно [PrC4a] 

Използвани количества 

Дял от ЕС тонаж, използван в региона 0.1 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година) 1.4Е6 

Дял регионален тонаж, използван на местно ниво 1 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 1.4Е6 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден) 4.6Е6 

Честота и продължителност на употреба 

Непрекъснато отделяне [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 300 

Екологични фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Фактор локално разреждане на прясна вода 10 

Фактор локално разреждане на морска вода 100 

Други работни условия на приложение, оказващи влияние върху експозицията на околната 

среда 

 

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния въздух 

(първоначално отделяне преди МУР – Мерките за управление на 

риска) 

0.0025 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадните води 

(първоначално отделяне преди МУР) 

0.00001 

Освобождаване на фракция от процеса в почвата (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0 

Технически условия и мерки на производствен стадий (източник) за предотвратяване на 

отделянето 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо се използват консервативни прогнозни 

оценки на отделянето [TCS1]. 

Технически условия и мерки на място за намаляване или ограничаване на утечки, емисии 

във въздуха и отделяне в почвата 

Рискът от експозиция на околната среда се задейства от хората чрез непряка експозиция (основно 

вдишване) [TCR1k]. 

Ако отходните води се отвеждат към собствена пречиствателна станция, не се изисква локално 

пречистване на отпадните води [TCR9]. 

 Обработете емисиите към атмосфера за осигуряване на типична 

ефективност на пречистване от (%) 

99.4 

Обработете отпадните води на място (преди приемане на 

отходната вода), за да се осигури необходимата степен на 

ефективност на пречистване от ≥(%) 

76.9 

Ако отвеждането на отходни води става към собствена 

пречиствателна станция, осигурете необходимата ефективност на 

пречистване на отпадни води на място ≥(%) 

0 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на утечки от обекта 

Да не се полага промишлен шлам към естествена почва [OMS2]. Шламът трябва да се изгаря, 

съхранява в затворени контейнери или регенерира [OMS3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска пречиствателна станция 

 

Очаквано извличане на веществото от отпадните води чрез местна 

пречиствателна станция (%) 

95.5 

Обща ефективност на извличане от отпадни води след МУР, 

приложени на и извън обекта (местна пречиствателна станция) (%) 

95.5 



Максимално допустим тонаж на обекта (Msafe), (kg/d) 4.6E6 

Предполагаем дебит на местна пречиствателна станция (m3/d) 2000 

Условия и мерки, отнасящи се до външна преработка на отпадъка за обезвреждане 

Емисиите от изгаряне се ограничават от изискваните регулативни механизми върху отходните 

емисии [ETW1] Емисиите от изгаряне се вземат предвид при оценка на регионалната експозиция 

[ETW2] 

Условия и мерки, отнасящи се до външно регенериране на отпадъка 

Това вещество се изчерпва по време на употребата, и от него не се генерира отпадък за 

регенериране [ERW3]. 

Раздел 3 Определяне на Експозиция 

3.1 Здраве 

Използван е инструмент ECETOC TRA за определяне на експозициите на работното място, освен 

ако не е указано друго. G21. 

3.2 Околна среда 

Използван е Методът на Въглеводородни Блокове за изчисляване на експозицията на околната 

среда с Petrorisk модел [EE2]. 

Раздел 4 Насоки за проверка на съответствие със Сценария на Експозиция 

4.1 Здраве 

При прилагане на описаните в Раздел 2 мерки за управление на риска/ работни условия 

прогнозираните експозиции не се очаква да надвишат DN(М)EL нивата. G22. 

При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 

гарантират, че рисковете се контролират на поне еквивалентни нива. G23 

Наличните данни за риска не дават възможност за извличане на DNEL (определено ниво без 

ефект) за ефекти на кожно дразнене. G32. Налични данни за опасности не подкрепят нуждата от 

установяване на DNEL за други въздействия върху здравето. G36 Мерките за управление на риска 

се основават на качествено характеризиране на риска. G37. 

4.2 Околна среда 

Насоките се основават на предполагаеми работни условия, които може да не са валидни за всички 

обекти. Ето защо може да е необходимо ново скалиране, с което да се дефинират подходящите 

конкретни за дадения обект мерки за управление на риска [DSU1]. Необходимата ефективност на 

пречистване на отпадъчни води може да бъде постигната с помощта на технологии на място или 

извън обекта, приложени самостоятелно или в комбинация [DSU2]. Необходимата ефективност на 

пречистване на въздуха може да бъде постигната с помощта на местни технологии, прилагани 

самостоятелно или в комбинация [DSU3]. Повече подробности относно скалирането и 

технологиите за контрол са представени в SpERC Справочника (http://cefic.org/en/reach-for-

industries-libraries.html) . [DSU4].  

 

 

 

 

  



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 
 

Употреба на нафта с ниска точка на кипене (бензин)  като Гориво: Професионална 

Сценарий на експозиция 

 

Раздел 1 Заглавие на Сценарий на Експозиция: нафта с ниска точка на кипене (бензин), 

която е класифицирана като H340 и/или H350 и/или H361; (съдържаща 0% до 1% бензен) 

Заглавие 

Употреба като гориво 

Дескриптор на Употреба 

Сектор(и) на употреба 22 

Категории на процеса  1, 2, 3, 8a, 8b, 16 

Категории на отделяне в околната среда 9а, 9b 

Специфични категории на отделяне в околната 

среда 

ESVOC SpERC 9.12а.v1 

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция 

Обхваща употребата като гориво (или присадки за горива и компоненти на присадки) в затворени 

или автономни системи, включително случайни експозиции по време на дейности, свързани с 

неговото прехвърляне, употреба, техническа поддръжка на оборудване и работа с отпадъци. 

Метод на оценяване 

Виж Раздел 3 

Раздел 2 Работни условия (OC) и мерки за управление на риска (МУР) 

 

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работника 

Характеристики на продукта  

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa при STP (Типична температура 

и налягане). OC5. 

Концентрация на вещество в 

продукт 

Покрива процентно съдържание на вещество в продукта до 100% 

(освен ако не е посочено друго) G13 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на 

употреба /експозиция 

Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е указано 

друго) G2 

Човешки фактори, които не се 

влияят от управлението на 

риска 

Неприложимо 

Други работни условия, 

влияещи на експозицията 

Предполага употреба при не повече от 20
о
С над температура на 

околната среда, освен ако не е указано друго. G15. Предполага 

прилагане на добър основен стандарт на хигиена на труда G1. 

Допълващи сценарии   Специфични мерки за управление на риск и работни условия 

Общи мерки (кожни 

дразнители) G19  

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта. Да се 

идентифицират възможните зони за непряк контакт с кожата. Да 

се носят ръкавици (тествани по EN374) в случай на възможен 

контакт на веществото с ръцете. При възникване на 

разлив/замърсяване, да се почисти незабавно. Да се осигури 

основен курс на обучение на персонала, за да се избегнат/сведат 

до минимум експозициите и да се съобщава за развиването на 

всякакви кожни проблеми. Е3 

Общи мерки (канцерогенни 

фактори). G18. 

Да разгледат възможностите за техническо усъвършенстване и 

модернизация на процесите (включително автоматизация) за 

елиминиране на изпусканията. Да се контролира всяка възможна 

експозиция като се прилагат мерки, като например предимно 

затворени системи, подходящо проектирани съоръжения и добър 

стандарт на обща/местна смукателна вентилация. Да се 



дренират системите и линии за пренос преди влизане в 

затворената система. Да се дренира и промие оборудването, 

където е възможно, преди осъществяване на техническа 

поддръжка.  

Там където има вероятност за възможна експозиция: Да се 

ограничи достъпа само до упълномощен персонал; да се 

обезпечи обучение на операторите, за да бъдат запознати с 

основните действия по минимизиране на експозициите; да се 

носят подходящи защитни ръкавици (тествани по EN 374) и 

работен комбинезон, за да предотврати замърсяване на кожата; 

да се използват средства за дихателна защита, когато тяхната 

употреба е идентифицирана за определени Допълващи 

сценарии; почистването на разливи и обезвреждането на 

отпадъци да става в съответствие с регулативните изисквания. 

Редовно да се контролират, проверяват и поддържат всички 

мерки за контрол (управление на риска). 

Да се вземе предвид необходимостта от базиран на риска 

здравен контрол. G20 

CS15 Общи експозиции 

(затворени системи),  

ОС9 На открито. 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

 

CS502 Разтоварване на 

насипни материали в 

затворена среда 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS8 Прехвърляне на 

варел/партида 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

CS507 (Пре-)Зареждане Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва в 

изолирана среда или при наличие на смукателна вентилация Е66 

GEST_12l Употреба като 

гориво, 

CS107 (затворени системи) 

С веществото да се работи в затворена система Е47 

 

CS5 Техническо обслужване 

на оборудване  

Преди влизане в оборудването или ремонтни дейности 

системата да се дренира. Е65 

Водите от дренирането да се съхраняват в запечатани 

контейнери до тяхното обезвреждане или последващо 

рециклиране. ENVT4. 

Разливите да се почистват незабавно. С&H13 

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация. Естествената 

вентилация идва от врати, прозорци и др. Контролирана 

вентилация означава въздух, доставян или отвеждан от приводен 

вентилатор. Е1 

Да се осигури оперативният персонал да е подходящо обучен да 

минимизира експозиците. ЕI19 
CS67 Съхранение Веществото да се съхранява в затворена система  E84 

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация. Естествената 

вентилация идва от врати, прозорци и др. Контролирана 

вентилация означава въздух, доставян или отвеждан от приводен 

вентилатор. Е1 
Раздел 2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  

Веществото е комплексно UVCB (Веществo с непознат или променлив състав) [PrC3]. 

Предоминантно хидрофобно [PrC4a] 

Използвани количества 



Дял от ЕС тонаж, използван в региона 0.1 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година) 1.19Е6 

Дял регионален тонаж, използван на местно ниво 0.0005 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 5.9Е2 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден) 1.6Е3 

Честота и продължителност на употреба 

Непрекъснато отделяне [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 365 

Екологични фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Фактор локално разреждане на прясна вода 10 

Фактор локално разреждане на морска вода 100 

Други работни условия на приложение, оказващи влияние върху експозицията на околната 

среда 

 

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния въздух 

(първоначално отделяне преди МУР – Мерките за управление на риска) 

0.01 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадните води (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.00001 

Освобождаване на фракция от процеса в почвата (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.00001 

Технически условия и мерки на производствен стадий (източник) за предотвратяване на 

отделянето 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо се използват консервативни прогнозни 

оценки на отделянето [TCS1]. 

Технически условия и мерки на място за намаляване или ограничаване на утечки, емисии 

във въздуха и отделяне в почвата 

Рискът от експозиция на околната среда се задейства от хората чрез непряка експозиция (основно 

вдишване) [TCR1k]. 

Ако отходните води се отвеждат към собствена пречиствателна станция, не се изисква локално 

пречистване на отпадните води [TCR9]. 

 Обработете емисиите към атмосфера за осигуряване на типична 

ефективност на пречистване от (%) 

Неприложимо 

Обработете отпадните води на място (преди приемане на 

отходната вода), за да се осигури необходимата степен на 

ефективност на пречистване от ≥(%) 

3.4 

Ако отвеждането на отходни води става към собствена 

пречиствателна станция, осигурете необходимата ефективност на 

пречистване на отпадни води на място ≥(%) 

0 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на утечки от обекта 

Да не се полага промишлен шлам към естествена почва [OMS2]. Шламът трябва да се изгаря, 

съхранява в затворени контейнери или регенерира [OMS3]. 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска пречиствателна станция 

 

Очаквано извличане на веществото от отпадните води чрез местна 

пречиствателна станция (%) 

95.5 

Обща ефективност на извличане от отпадни води след МУР, 

приложени на и извън обекта (местна пречиствателна станция) (%) 

95.5 

Максимално допустим тонаж на обекта (Msafe), (kg/d) 1.5E4 

Предполагаем дебит на местна пречиствателна станция (m3/d) 2000 

Условия и мерки, отнасящи се до външна преработка на отпадъка за обезвреждане 

Емисиите от изгаряне се ограничават от изискваните регулативни механизми върху отходните 

емисии [ETW1] Емисиите от изгаряне се вземат предвид при оценка на регионалната експозиция 

[ETW2] 



Условия и мерки, отнасящи се до външно регенериране на отпадъка 

Това вещество се изчерпва по време на употребата, и от него не се генерира отпадък за 

регенериране [ERW3]. 

Раздел 3 Определяне на Експозиция 

3.1 Здраве 

Използван е инструмент ECETOC TRA за определяне на експозициите на работното място, освен 

ако не е указано друго. G21. 

3.2 Околна среда 

Използван е Методът на Въглеводородни Блокове за изчисляване на експозицията на околната 

среда с Petrorisk модел [EE2]. 

Раздел 4 Насоки за проверка на съответствие със Сценария на Експозиция 

4.1 Здраве 

При прилагане на описаните в Раздел 2 мерки за управление на риска/ работни условия 

прогнозираните експозиции не се очаква да надвишат DN(М)EL нивата. G22. 

При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 

гарантират, че рисковете се контролират на поне еквивалентни нива. G23 

Наличните данни за риска не дават възможност за извличане на DNEL (определено ниво без 

ефект) за ефекти на кожно дразнене. G32. Налични данни за опасности не подкрепят нуждата от 

установяване на DNEL за други въздействия върху здравето. G36 Мерките за управление на риска 

се основават на качествено характеризиране на риска. G37. 

4.2 Околна среда 

Насоките се основават на предполагаеми работни условия, които може да не са валидни за всички 

обекти. Ето защо може да е необходимо ново скалиране, с което да се дефинират подходящите 

конкретни за дадения обект мерки за управление на риска [DSU1]. Необходимата ефективност на 

пречистване на отпадъчни води може да бъде постигната с помощта на технологии на място или 

извън обекта, приложени самостоятелно или в комбинация [DSU2]. Необходимата ефективност на 

пречистване на въздуха може да бъде постигната с помощта на местни технологии, прилагани 

самостоятелно или в комбинация [DSU3]. Повече подробности относно скалирането и 

технологиите за контрол са представени в SpERC Справочника (http://cefic.org/en/reach-for-

industries-libraries.html) . [DSU4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 
 

Употреба на нафта с ниска точка на кипене (бензин)  като гориво: Потребителска 

Сценарий на експозиция 

 

Раздел 1 Заглавие на Сценарий на Експозиция: нафта с ниска точка на кипене (бензин), която 

е класифицирана като H340 и/или H350 и/или H361; (съдържаща 0% до 1% бензен) 

Заглавие 

Употреба като гориво 

Дескриптор на Употреба 

Сектор(и) на употреба 21 

Категории на процеса  13 

Категории на отделяне в околната среда 9а, 9b 

Специфични категории на отделяне в околната среда ESVOC SpERC 9.12с.v1 

Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция 

Обхваща потребителската употреба на конкретно вещество в течни горива  

Метод на оценяване 

Виж Раздел 3 

Раздел 2 Работни условия (РУ) и мерки за управление на риска (МУР) 

 

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на потребителя 

Характеристики на продукта  

Физична форма на продукта Течност 

Парно налягане (Ра) Течност, парно налягане > 10 kPa при STP (Типична температура 

и налягане). OC5. 

Концентрация на вещество в 

продукт 

Освен ако не е указано друго, обхваща концентрации до 100% 

[ConsOC1] 

Използвани  количества  Освен ако не е указано друго, обхваща количества на употреба до 

37500г [ConsOC2]; обхваща контакт с участък на кожата до 420см2 

[ConsOC5] 

Честота и продължителност на 

употреба /експозиция 

Освен ако не е указано друго, обхваща честота на употреба до 

0.143 пъти на ден [ConsOC4]. Обхваща експозиция до 2 часа на 

случай [ConsOC14]. 

Други работни условия, 

влияещи на експозицията 

Освен ако не е посочено друго, предполага употреба при околна 

температура [ConsOC15]; предполага употреба в 20м3 помещение 

[ConsOC11]; предполага употреба с обичайна вентилация 

[ConsOC8] 

Категория продукт Специфични мерки за управление на риск (МУР) и работни 

условия (РУ) 

PC13: Горива –Течност – 

добавени  подкатегории: 

автомобилно зареждане  

РУ Освен ако не е указано друго, обхваща концентрации до 

1% [ConsOC1]; обхваща употреба до 52 дни/год. 

[ConsOC3]; обхваща употреба до 1 път/на ден употреба 

[ConsOC4]; обхваща контакт с участък на кожата до 

210.00см2 [ConsOC5]; за всеки случай на употреба, 

обхваща количества на употреба до 37500г [ConsOC2]; 

обхваща употреба на открито [ConsOC12]; обхваща 

употреба в помещения с размер от 100м3 [ConsOC11]; за 

всеки случай на употреба, обхваща експозиция до 

0.05ч/случай [ConsOC14]; 

МУР Няма специфични МУР, разработени извън указаните РУ;   

PC13: Горива –Течност – 

добавени  подкатегории: 

РУ Освен ако не е указано друго, обхваща концентрации до 

1% [ConsOC1]; обхваща употреба до 52 дни/год. 



зареждане на скутери [ConsOC3]; обхваща употреба до 1 път/на ден употреба 

[ConsOC4]; обхваща контакт с участък на кожата до 

210.00см
2
 [ConsOC5]; за всеки случай на употреба, 

обхваща количества на употреба до 37500г [ConsOC2]; 

обхваща употреба на открито [ConsOC12]; обхваща 

употреба в помещения с размер от 100м
3
 [ConsOC11]; за 

всеки случай на употреба, обхваща експозиция до 

0.03ч/случай [ConsOC14]; 

МУР Няма специфични МУР, разработени извън указаните РУ   

PC13: Горива –Течност – 

добавени  подкатегории: 

градинско оборудване - 

употреба 

РУ Освен ако не е указано друго, обхваща концентрации до 

1% [ConsOC1]; обхваща употреба до 26 дни/год. 

[ConsOC3]; обхваща употреба до 1 път/на ден употреба 

[ConsOC4]; за всеки случай на употреба, обхваща 

количества на употреба до 750г [ConsOC2]; обхваща 

употреба на открито [ConsOC12]; обхваща употреба в 

помещения с размер от 100м
3
 [ConsOC11]; за всеки случай 

на употреба, обхваща експозиция до 2.00ч/случай 

[ConsOC14]; 

МУР Няма специфични МУР, разработени извън указаните РУ 

[ConsRMM15];   

PC13: Горива –Течност ( 

добавени  подкатегории): 

градинско оборудване - 

зареждане 

РУ Освен ако не е указано друго, обхваща концентрации до 

1% [ConsOC1]; обхваща употреба до 26 дни/год. 

[ConsOC3]; обхваща употреба до 1 път/на ден употреба 

[ConsOC4]; обхваща контакт с участък на кожата до 

420.00см
2
 [ConsOC5]; за всеки случай на употреба, 

обхваща количества на употреба до 750г [ConsOC2]; 

обхваща употреба в едноместен гараж (34м
3
) при обичайна 

вентилация [ConsOC10]; обхваща употреба в помещение с 

размер от 34м
3
 [ConsOC11]; за всеки случай на употреба, 

обхваща експозиция до 0.03ч/случай [ConsOC14]; 

МУР Няма специфични МУР, разработени извън указаните РУ 

[ConsRMM15];   

Допълнителна информация за базата на разпределение на идентифицирани работни условия 

и мерки за управление на риска се намира в Приложения 2 до 3 

Раздел 2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  

Веществото е комплексно UVCB (Веществo с непознат или променлив състав) [PrC3]. 

Предоминантно хидрофобно [PrC4a] 

Използвани количества 

Дял от ЕС тонаж, използван в региона 0.1 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година) 1.39Е7 

Дял регионален тонаж, използван на местно ниво 0.0005 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 7.0Е3 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден) 1.9Е4 

Честота и продължителност на употреба 

Непрекъснато изпускане [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 365 

Екологични фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Фактор локално разреждане на прясна вода 10 

Фактор локално разреждане на морска вода 100 

Други експлоатационни условия на приложение, оказващи влияние върху експозицията на 

околната среда 



Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния въздух 

(първоначално отделяне преди МУР) 

0.01 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадните води (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.00001 

Освобождаване на фракция от процеса в почвата (първоначално 

отделяне преди МУР) 

0.00001 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска пречиствателна станция 

Рискът от експозиция на околната среда се задейства от хората чрез непряка експозиция (основно 

вдишване) [STP7k]. 

Очаквано очистване на веществото от отпадните води чрез местна 

пречиствателна станция (%) 

95.5 

Максимално допустим тонаж на обекта (Msafe), (kg/d) 1.8E5 

Предполагаем дебит на местна пречиствателна станция (m3/d) 2000 

Условия и мерки, отнасящи се до външна преработка на отпадъка за обезвреждане 

Емисиите от изгаряне се ограничават от изискваните регулативни механизми върху отходните 

емисии [ETW1] Емисиите от изгаряне се вземат предвид при оценка на регионалната експозиция 

[ETW2] 

Условия и мерки, отнасящи се до външно регенериране на отпадъка 

Това вещество се изчерпва по време на употребата, и от него не се генерира отпадък за 

регенериране [ERW3]. 

Раздел 3 Определяне на Експозиция 

3.1 Здравеопазване 

Използван е инструментът TRA (на) ECETOC, за да се направи оценка на експозицията на 

потребителите в съответствие със съдържанието на Доклад № 107 на ECETOC и Глава R15 на 

IR&CSA TGD. Там където определящите фактори на експозицията се различават от горните 

източници, те в такъв случай са посочени.  

3.2 Околна среда 

Използван е Методът на Въглеводородни Блокове за изчисляване на експозицията на околната 

среда с Petrorisk модел [EE2]. 

Раздел 4 Насоки за проверка на съответствие със Сценария на Експозиция 

4.1 Здравеопазване 

При прилагане на описаните в Раздел 2 мерки за управление на риска/ работни условия 

прогнозираните експозиции не се очаква да надвишат приложимите референтни нива за 

потребители. G39. 

При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 

гарантират, че рисковете се контролират на поне еквивалентни нива. G23 

4.2 Околна среда 

Насоките се основават на предполагаеми работни условия, които може да не са валидни за всички 

обекти. Ето защо може да е необходимо ново скалиране, с което да се дефинират подходящите 

конкретни за дадения обект мерки за управление на риска [DSU1]. Повече подробности относно 

скалирането и технологиите за контрол са представени в SpERC Справочника  

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html) . [DSU4].  

 



 Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 

Сценарий на Експозиция 2: Формулиране - Индустриална 

Процесът на формулиране на МТБЕ обхваща блендирането на петрол с МТБЕ, извършвано както на обекта, така 

и извън него. Формулирането на МТБЕ в петрол се приема, че се извършва в автоматизирана и принципно 

затворена система на открито, свързана към централна система за пречистване на отпадъчни газове. 

 

9.2.1. Сценарий на Експозиция 
 

Раздел 1 Заглавие на сценарий на експозиция 

Название Формулиране на МТБЕ;CAS RN1634-04-4 

Дескриптор на Употреба Сектор на Употреба: Индустриална (SU3)  

 Категории на процеса:   PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9, PROC15 

 Категория на изпускане в околната среда:   ERC2 

Категория на специфично изпускане в 

околната среда: 

ESVOC4 SpERC 

Процеси и дейности, обхванати от сценария 

на експозиция  

Формулиране, пакетиране и препакетиране на веществото и 

неговите смеси в периодични или непрекъснати дейности, 

включително съхранение, прехвърляне на материали, 

смесване, опаковане в голям и макък мащаб, техническа 

поддръжка и свързани лабораторни дейности 

Раздел 2 Работни условия и мерки за управление на риска 

   

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работниците  

Характеристики на продукта   

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa [OC5]. 

Концентрация на вещество в продукт Покрива процентно съдържание на вещество в продукта до 

100% (освен ако не е посочено друго) [G13]. 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на употреба Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е 

посочено друго)  [G2] 

Човешки фактори, които не се влияят от 

управлението на риска  

Неприложимо 

Други работни условия, влияещи на 

експозицията на работниците 

Предполага употреба при не > 20 ˚C околна температура  

[G15];   

Предполага прилагане на добър основен стандарт на 

хигиена на труда [G1].  

Допълващи сценарии Мерки за Управление на Риска 

 

Общи мерки (дразнене върху кожата) [G19]. Да се избягва директен контакт на кожата с продукта, 

замърсените места/разливи да се почистват още при 

възникването им. Да се носят ръкавици (тествани по 

EN374) в случай на възможен контакт на веществото с 

ръцете, при замърсяване на кожата, да се измие незабавно. 

Да се осигури основен курс на обучение на персонала, за да 

се избегнат/сведат до минимум експозиции и да се съобщи 

за развиването на всякакви кожни проблеми [E3]. 

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се осигури добър стандарт на обща вентилация (3 до 15 

смени на въздуха в час)  [E40]. 



 

 

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

Употреба в затворени периодични процеси 

[CS37]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се осигури смукателна вентилация в местата на 

възникване на емисии [E54].  

Общи експозиции (отворени системи) 

[CS16].   

Периодичен процес [CS55]. С вземане на 

проби [CS56]. ;   

Пълнене/подготвяне на оборудване от варели 

или контейнери . [CS45].  

Да се осигури смукателна вентилация в местата на 

възникване на емисии [E54].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

Периодични процеси при повишени 

температури [CS136].С вземане на проби 

[CS56].  

Формулирането да става в затворени или вентилирани 

съдове за смесване [E46].Да се осигури смукателна 

вентилация в местата на възникване на емисии [E54].  

Вземане на проби от процеса [CS2].   Да се осигури смукателна вентилация в местата на 

възникване на емисии [E54].   

Лабораторни дейности [CS36]. Почистване 

[CS47] [забърсване, почистване с четка, 

промивка] 

Да се работи при наличие на смукателен шкаф или 

смукателна вентилация [E83]. 

Зареждане и изпразване на насипни 

продукти (затворени системи) 

[CS501]Специални съоръжения [CS81] 

Да се обезпечи смукателна вентилация на местата на 

прехвърляне на материалите и други отвори [E82].  

Операции по смесване  (отворени системи) 

[CS30]. Периодичен процес [CS55].  

Да се осигури смукателна вентилация в местата на 

възникване на емисии [E54].  

Ръчни операции [CS34]. ;   

Прехвърляне/ изливане от контейнери 

[CS22]. Общи съоръжения [CS82] 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва 

при херметизация или при наличие на смукателна 

вентилация [E66].  

Прехвърляне на варел/партида [CS8].  

Специални съоръжения [CS81] 

Да се използват ротационни помпи [E53].Да се сведе до 

минимум екпозицията чрез частично заграждане на 

работата или оборудването и да се осигури смукателна 

вентилация при отворите [E60].   

Пълнене на варел и малка опаковка[CS6].  

Специални съоръжения [CS81] 

Контейнери/варели да се пълнят на специалните места за 

пълнене, обезпечени с локална смукателна вентилация 

[E51]  

Почистване и техническа поддръжка на 

оборудване [CS39]. Общи съоръжения 

[CS82] 

Системата да се дренира преди влизане в оборудването или 

техническа поддръжка[E55]. Да се избягва извършване на 

дейности, включващи експозиция за повече от 4 часа 

[OC28], или: Да се носи дихателна маска за цялото лице в 

съответствие с EN140 с филтър тип А или по-добър. 

[PPE22]  

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се избягва извършване на дейности, включващи 

експозиция за повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 с 

филтър тип А или по-добър. [PPE22]  

Раздел 2.2  Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта Веществото е с уникален състав [PrC1]. 

Предимно хидрофобно[PrC4a]. 

Лесно биоразградимо [PrC5a]. 

Работни условия Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Дял от ЕС тонаж, използван в региона [A1]: 0.15 

Тонаж на регионална употреба 100,376 



 

 

(тонове/година) [A2]: 

Дял регионален тонаж, използван на местно 

ниво [A3]: 

0.05 

Среден дневен тонаж на локално ниво (кг/д) 

[A5]: 
16,729 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 

[A6] 
5,019 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Непрекъснато изпускане [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) [FD4]: 300 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната среда 

Употреба в затворени системи. 

Мокър или сух процес. 

Освобождаване на фракция от процеса в 

атмосферния въздух: 
0.025 

Освобождаване на фракция от процеса в 

отпадъчните води : 
5.00E-03 

Освобождаване на фракция от процеса в 

почвата (само регионална): 
1.00E-04 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо 

се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух: Не се налага контрол върху емисиите в атмосферата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR5]. 

Отпадъчни води: Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от >99% 

[TCR9]. 

Почва: Не се прилага контрол върху емисиите в почвата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR7]. 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

общинска пречиствателна станция 

Предполагаемият поток очистени сточни води от 

индустриална пречиствателна станция е 2000 м
3
/д. 

Условия и мерки, отнасящи се до външна 

преработка на отпадъка за обезвреждане 

Неприложимо 

Условия и мерки, отнасящи се до външно 

регенериране на отпадъка 

Неприложимо 

Други мерки за контрол върху околната 

среда в допълнение към горните 

Няма 

 

9.2.2. Определяне на експозицията – Формулиране - Индустриална 

9.2.2.1. Експозиция на работниците  

 

Ситуациите, водещи до експозиция обхващат формулиране (блендирането и съхранението): блендиране на 

петрол с МТБЕ. Експозицията на работниците за дейности, свързани с формулиране е оценена с помощта на 

ECETOC TRA версия 2 (вж. Приложение A2).  За разлика от базовия случай на ECETOC TRA модела, 

въздействие на локалната смукателна вентилация (LEV) не е взето предвид за оценка на дермална експозиция. В 

Приложение A2.1 е представена обща информация за Сценария на Експозиция, включително DNEL. В 

Приложение A2.2 са представени допълващи сценарии с типични картографирани работни условия и мерки за 

управление на риска. Приложение A2.3 е обяснено в следващия раздел. 



 

 

Когато използването на даден модел води до коефициенти на характеризиране на риска над 1, тогава за 

определяне на експозицията са използвани данните за експозиция (tier-2).  Използвани са единствено tier-2 данни, 

така както са представени в EU RAR за МТБЕ (Европейска Комисия, 2002), вж. Приложение B1.2, съдържащо 

резюме на данните от EU RAR на МТБЕ). 

Експозиция на работниците на МТБЕ може принципно да се случи само по време на инцидентни утечки  и 

разливи от тръбопроводи и клапанни съединения (неконтролируемо отделяне) и при извършване на дейности по 

техническа поддръжка. При дейности на формулиране (блендиране и съхранение), експозицията може да засяга 

или чистия МТБЕ или блендираното гориво.  

Вземане на проби и лабораторна работа, обработката на продукти, съдържащи МТБЕ за анализ, водят до 

експозиция на лаборантите. 

Механиците са изложени на ежедневен риск по време на демонтаж на помпи и ремонтиране на отражатели. Те 

извършват още техническа поддръжка на тръбопроводи и оборудване за рекуперация на пари. Характерът на 

дейностите по поддръжка е такъв, че работниците са изложени на парите от МТБЕ, а техните ръце влизат в 

контакт с петролните продукти. 

Остра/Краткосрочна експозиция 

Таблица A.2-3 съдържа две подтаблици (1&2) които описват картографирането на употребите във веригата на 

доставки (допълващи сценарии) (Таблица 1) и характеризирането на риска и Оценка на Химическата Безопасност 

(Таблица 2). Въпросната Таблица, изготвена в CEFIC-GES формат, съдържа всички работни условия и 

ефективността на модификаторите на експозицията, включително RPE, PPE и LEV (ефективността е от ECETOC 

TRA модел, версия 2), избрани за определяне на експозицията на работниците (дългосрочна и краткосрочна). 

Когато има отклонение от стандартните ECETOC стойности или когато е използвана tier 2/степен 2/ оценка 

(Приложение В 1.2), това се посочва в колоната със свободен текст на Таблицата. 

МУР (мерки за управление на риска), свързвани с предвижданата експозиция за всеки  допълващ сценарий са 

представени в глава 9.2.1.  

Работните условия и данните за експозиция на работниците (краткосрочна и дългосрочна), приписвани на 

обработката на чист МТБЕ за експозиция на вдишване, както са описани в EU RAR на МТБЕ (Европейска 

Комисия, 2002) са обобщени в приложение B1.1 и B1.2.  

 

 

Дългосрочна експозиция 

Вижте препратките, представени в глава 9.2.2.1.1 

Основания за използването на допълнителни фактори на ефективност: 

- Дренирането преди техническа поддръжка (Дренирайте и продухайте системата преди влизане в  

оборудването или техническа поддръжка [E55]) намалява с 90% оценката на експозицията. Намаляването 

се базира на сравнение на данни на CONCAWE за експозиции, произтичащи от разливи  и такива, 

произтичащи от еднакви/сходни задачи при провеждане на стандартни оперативни процедури (SOP) (в 

промишлени приложения само). 

 

9.2.2.2. Експозиция на потребителите 

Неприложимо 

9.2.2.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда  

Човешкият прием на МТБЕ от непряка експозиция от формулиране е представен в Таблица 60. Всички 

хранителни продукти се разглеждат като идващи от района на източника на замърсяване. Определените 

стойности са получени с помощта на изчисления по модела EUSES (2008). 

 

 

 

 



 

 

Таблица 60: Локални концентрации за непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Средства на прием за човека 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Риба (мг/кг) 1.99E-03 6.70E-04 2.64E-03 

Кореноплодни култури (мг/кг) 3.80E-01 3.27E-04 3.80E-01 

Овощни култури (мг/кг) 4.84E-02 1.00E-04 4.85E-02 

Трева (мг/кг) 4.84E-02 1.00E-04 4.85E-02 

Питейна вода (мг/л) 3.54E-01 4.22E-04 3.54E-01 

Месо (мг/кг) 7.90E-05 1.50E-07 7.92E-05 

Мляко (мг/л) 7.90E-04 1.50E-06 7.92E-04 

Въздух (мг/м
3
) 6.28E-01 --- 6.28E-01 

 

9.2.2.4. Експозиция на околната среда 

9.2.2.4.1. Изпускане в околната среда  

Формулирането на МТБЕ обхваща блендирането на петрол с МТБЕ. Емисиите в околната среда са основно във 

въздуха. 

Две са техниките на формулиране за блендирането на петрол с МТБЕ: поточно блендиране на петрол и 

блендиране на партиди. При поточното блендиране, петролните компоненти (включително МТБЕ) се изпомпват 

от резервоарите за съхранение към обща линия и се пренасят по-нататък чрез общата линия до резервоара за 

съхранение на продукта. Компонентите се блендират както по време на преноса им по общата линия, така и в 

продуктовия резервоар. При блендиране на партиди, петролните компоненти се изпомпват по отделни линии към 

резервоара за съхранение. Оттук и блендирането на компонентите се извършва единствено в продуктовия 

резервоар.  

Когато блендирането на МТБЕ в петрола се извършва извън рафинериите, напр. в търговски терминали, могат да 

се прилагат и двете техники. Все пак блендирането на партиди се използва по-често.  В рамките на ЕС има 4-8 

търговски терминала, които извършват блендиране на петрол. Приблизително 5% или по-малко от МТБЕ, 

използван в Европа, се блендира извън рафинериите (Fortum, 2000a). Очаква се, че емисиите на МТБЕ в тези 

терминали не би трябвало да се различават от емисиите при блендиране в рафинериите, тъй като използваните 

техники са еднакви.  

Базовите коефициенти на емисии, заложени в Документа с Технически Предписания (2003) за индустрията с 

минерални масла и горива, както и добавки за горива (IC9, UC28) са заменени от коефициентите на емисии от 

ESVOC 4 SpERC. Коефициентът на изпускане във въздуха е определен на 0.025, коефициентът на изпускане в 

отпадъчни води е 0.005, а коефициентът за емисии в почвата е 0.0001. Базовата фракция на основния източник 

също е заменена от конкретна стойност (фракция на основния източник е 0.05).  

 За оценката на регионално ниво се приема, че всички отпадъчни води се събират в индустриални пречиствателни 

инсталации. Изпусканията към околната страна от формулиране, изчислени по EUSES (2008) са илюстрирани в 

Таблица 61. 

Таблица 61: Резюме на изпусканията в околната среда 

 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Въздух (кг/д) 2.75E+03 7.14E+04 

Отпадъчни води (кг/д) 5.49E+02 1.74E+04 

Повърхностна вода (кг/д) --- 0 

Индустриална почва (кг/д) --- 1.02E+03 

Земеделска почва (кг/д) --- 0 

 

 

 



 

 

9.2.2.4.2. Концентрация на експозиция във водна океанска среда  

Предвидените Концентрации на Експозиция (PEC) във водна среда за формулиране, изчислени по EUSES (2008), 

са представени в Таблица 62. 

За определяне на Предвидените концентраци на експозиция в пречиствателна станция (PECSTP), се приема, че 

смесването в резервоара за аериране е хомогенно. Следователно PECSTP са равни на разтворената концентрация 

на веществото. PECSTP за производство, изчислени по EUSES (2008) са дадени в Таблица 62. 

Таблица 62: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) във водна среда 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Повърхностна вода (мг/л) 1.43E-03 4.22E-04 1.85E-03 

Морска вода (мг/л) 1.56E-04 5.47E-05 2.11E-04 

Повърхностна вода – средногодиш.  

(мг/л) 
1.25E-03 --- 1.25E-03 

Морска вода – средногодишно (мг/л) 1.38E-04 --- 1.38E-04 

Изходящ поток от пречиствателна 

станция (мг/л) 
1.01E-02 --- 1.01E-02 

9.2.2.4.3. Концентрация на експозиция в почва и седименти 

Пътищата на експозиция, взети предвид при изчисленията на PECлокални се явяват прилагането на неочистена 

утайка в земеделието, а също и сухото и влажно отлагане от атмосферата. Концентрацията в почвата 

(Cлокалнапочва) може да бъде изчислена с помощта на наземно регистриране на изтичането на отлаганията на кг 

почва и концентрацията на утайка (вж. Таблица 63).  

Концентрацията на МТБЕ в подземните води се изчислява за непряка екзпозиция на хората чрез питейната вода. 

Като показание за евентуалните нива на подпочвените води се взема коцентрацията в поровите води на 

земеделската почва. Това е допускът за най-лош сценарий, като се пренебрегват трансформирането и 

разреждането в по-дълбоките слоеве на почвата. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в почвата и подземните води за формулиране изчислени по 

EUSES (2008) са представени в Таблица 63. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в седименти за формулиране, изчислени по EUSES (2008) са 

представени в Таблица 63. 

Таблица 63: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почва и седименти 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 1.40E-03 3.69E-04 1.77E-03 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.53E-04 4.84E-05 2.01E-04 

Земеделска почва – 30 d (мг/кгмокро тегло) 9.94E-02 8.53E-05 9.95E-02 

Земеделска почва – 180 d (мг/кгмокро тегло) 9.91E-02 3.41E-05 9.91E-02 

Тревни площи  – 180 d (мг/кгмокро тегло) 1.06E-01 --- 1.06E-01 

Подземни води (мг/л) 3.54E-01 --- 3.54E-01 

9.2.2.4.4. Компонент на околна среда - атмосфера 

Концентрацията на вещестото във въздуха се изчислява на разстояние от 100м от точката на източника (Reach 

Guidance R.16, 2008).  В изчисленията на PECлокални за въздух, се отчитат както емисиите от точката на източника, 

така и емисиите от пречиствателната станция. Предвидените концентрации на експозиция (PEC) във въздуха при 

формулиране, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 64. 

 

 



 

 

Таблица 64: Предвидена Концентрация на Екпозиция (PEC) във въздуха 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Въздух – епизодична (мг/м
3
) 7.64E-01 --- 7.64E-01 

Въздух – средногодиш. (мг/м
3
) 6.28E-01 1.30E-03 6.29E-01 

9.2.2.4.5. Концентрация на експозицията, отнасяща се до хранителната верига (Вторично отравяне) 

Оценка на експозицията чрез вторично отравяне не е извършена за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен (T) или вреден 

(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

 



 Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 

Сценарий на Експозиция 5: Транспорт и дистрибуция – Индустриална 

МТБЕ се използва при транспортирането и дистрибуцията като добавка към горива при/чрез прехвърляне на 

вещество или препарат. Чист МТБЕ и блендираните петролни продукти се транспортират от рафинерията до 

складови терминали и разпределят от хранилищата към бензиностанциите. Продуктите могат да бъдат 

транспортирани чрез въздушен транспорт, в железопътни вагони, камиони и кораби.    

9.5.1. Сценарий на Експозиция 
 

Раздел 1 Заглавие на сценарий на експозиция 

Название Дистрибуция на МТБЕ;CAS RN1634-04-4 

Дескриптор на Употреба Сектор на Употреба: Индустриална (SU3)  

  Категории на процеса:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

  Категория на изпускане в околната среда:  ERC1, ERC2 

 Категория на специфично изпускане в околната среда: 

ESVOC3 SpERC (дистрибуция) и A&B Таблици 

(съхранение) 

Процеси и дейности, обхванати от 

сценария на експозиция  

Зареждане (в това число морски съд/баржа, ж.п. 

вагони/автомобили и IBC зареждане) и препакетиране 

(включително варели и малки пакети) от веществото, 

включително неговата дистрибуция и свързани 

лабораторни дейности 

Раздел 2 Работни условия и мерки за управление на риска 

   

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работниците  

Характеристики на продукта   

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa [OC5]. 

Концентрация на вещество в продукт Покрива процентно съдържание на вещество в продукта 

до 100% (освен ако не е посочено друго) [G13]. 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на употреба Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е 

посочено друго)  [G2] 

Човешки фактори, които не се влияят от 

управлението на риска  

Неприложимо 

Други работни условия, влияещи на 

експозицията на работниците 

Предполага употреба при не > 20 ˚C околна температура  

[G15];   

Предполага прилагане на добър основен стандарт на 

хигиена на труда [G1].  

Допълващи сценарии Мерки за Управление на Риска 

 

Общи мерки (дразнене върху кожата) 

[G19]. 

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта, 

замърсените места/разливи да се почистват още при 

възникването им. Да се носят ръкавици (тествани по 

EN374) в случай на възможен контакт на веществото с 

ръцете, при замърсяване на кожата, да се измие 

незабавно. Да се осигури основен курс на обучение на 

персонала, за да се избегнат/сведат до минимум 

експозиции и да се съобщи за развиването на всякакви 

кожни проблеми [E3]. 

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се осигури извършване на работата на открито [E69].  



 

 

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

Употреба в затворени периодични процеси 

[CS37]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се осигури извършване на работата на открито [E69]. 

Да се избягва извършване на дейности, включващи 

експозиция за повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 

с филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

Общи експозиции (отворени системи) 

[CS16].   

Периодичен процес [CS55]. С вземане на 

проби [CS56]. ;   

Пълнене/подготвяне на оборудване от 

варели или контейнери . [CS45].  

Да се осигури смукателна вентилация в местата на 

възникване на емисии [E54];   

Да се обезпечи вземане на пробите при херметизация 

или при наличие на смукателна вентилация[E76] 

Вземане на проби от процеса [CS2].   Да се избягва извършването на дейности, включващи 

експозиция за повече от 15 мин.[OC26], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 

с филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

Лабораторни дейности [CS36]. Почистване 

[CS47] [забърсване, почистване с четка, 

промивка] 

Да се работи при наличие на смукателен шкаф или 

смукателна вентилация [E83]. 

Зареждане и изпразване на насипни 

продукти (затворени системи) [CS501]. 

Специални съоръжения [CS81] 

Да се осигури извършване на работата на открито [E69]. 

Да се избягва извършването на дейности, включващи 

експозиция за повече от 1 час [OC27], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 

с филтър тип А или по-добър. [PPE22]  

Зареждане и изпразване на насипни 

продукти (отворени системи) [CS503]. 

Общи съоръжения [CS82] 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се 

извършва при херметизация или при наличие на 

смукателна вентилация [E66] , или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 

с филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

Пълнене на варел и малка опаковка[CS6].  

Специални съоръжения [CS81] 

Пълненето на варели/контейнери да става на 

предвидените места за пълнене, осигурени с местна 

смукателна вентилация[E51]  

Почистване и техническа поддръжка на 

оборудване [CS39]. Общи съоръжения 

[CS82] 

Системата да се дренира преди влизане в оборудването 

или техническа поддръжка[E55]. 

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се избягва извършването на дейности, включващи 

експозиция за повече от 1 час [OC27], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 

с филтър тип А или по-добър. [PPE22]  

Раздел 2.2  Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта Веществото е с уникален състав [PrC1]. 

Предимно хидрофобно[PrC4a]. 

Лесно биоразградимо [PrC5a]. 

Транспорт и дистрибуция 

Работни условия Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Дял от ЕС тонаж, използван в региона [A1]: 0.15 

Тонаж на регионална употреба 

(тонове/година) [A2]: 

100,376 

Дял регионален тонаж, използван на 

местно ниво [A3]: 

0.05 

Среден дневен тонаж на локално ниво 

(кг/д) [A5]: 
16,729 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 

[A6] 
5,019 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Непрекъснато изпускане [FD2]. 



 

 

Дни на емисия (дни/година) [FD4]: 300 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната 

среда 

Употреба в затворени системи. 

Мокър или сух процес. 

Освобождаване на фракция от процеса в 

атмосферния въздух: 
1.00E-04 

Освобождаване на фракция от процеса в 

отпадъчните води : 
1.00E-05 

Освобождаване на фракция от процеса в 

почвата (само регионална): 
0 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

Общите практики варират при различните обекти, ето 

защо се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух: Не се налага контрол върху емисиите в атмосферата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR5]. 

Отпадъчни води: Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от 

>95% [TCR9]. 

Почва: Не се прилага контрол върху емисиите в почвата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR7]. 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

общинска пречиствателна станция 

Предполагаемият поток очистени сточни води от 

индустриална пречиствателна станция е 2000 м
3
/д. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външна преработка на отпадъка за 

обезвреждане 

- 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външно регенериране на отпадъка 

- 

Други мерки за контрол върху околната 

среда в допълнение към горните 

- 

Съхранение 

Работни условия Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Дял от ЕС тонаж, използван в региона [A1]: 0.25 

Тонаж на регионална употреба 

(тонове/година) [A2]: 

669,175 

Дял регионален тонаж, използван на 

местно ниво [A3]: 

1 

Среден дневен тонаж на локално ниво 

(кг/д) [A5]: 
1,833,356 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 

[A6] 
669,175 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Непрекъснато изпускане [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) 365 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната 

среда 

Употреба в затворени системи. 

Мокър или сух процес. 

Освобождаване на фракция от процеса в 

атмосферния въздух: 
0.1 

Освобождаване на фракция от процеса в 

отпадъчните води : 
1.00E-03 



 

 

Освобождаване на фракция от процеса в 

почвата (само регионална): 
1.00E-05 

Освобождаване (на фракция) от процеса 

към отпадъчни води (кг/д): 

8.4 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

Общите практики варират при различните обекти, ето 

защо се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух: Мерки за контрол на емисиите във въздуха не са 

приложими, тъй като няма директно изпускане във 

въздуха[TCR2]. 

Отпадъчни води: Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от 

>99% [TCR9]. 

Почва: Мерки за контрол на емисиите в почвата не са 

приложими, тъй като няма директно изпускане в 

почвата [TCR4]. 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Да не се допускат разливи и утечки към почвата. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

общинска пречиствателна станция 

Предполагаемият поток очистени сточни води от 

индустриална пречиствателна станция е 2000 м
3
/д. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външна преработка на отпадъка за 

обезвреждане 

Неприложимо 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външно регенериране на отпадъка 

Неприложимо 

Други мерки за контрол върху околната 

среда в допълнение към горните 

Няма 

 

9.5.2. Определяне на експозицията – Транспорт и дистрибуция – Индустриална 

9.5.2.1. Експозиция на работниците 

Ситуациите, водещи до експозиция включват зареждане и изпразване на железопътни вагони, кораби и пр. и 

дистрибуция на петрол, съдържащ МТБЕ до бензиностанциите (зареждане и изпразване на камиони-цистерни). 

Експозицията на работниците за дейности, свързани с транспорт и дистрибуция е оценена с помощта на ECETOC 

TRA версия 2 (вж. Приложение A5). За разлика от базовия случай на ECETOC TRA модела, въздействие на 

локалната смукателна вентилация (LEV) не е взето предвид за оценка на дермална експозиция. В Приложение 

A5.1 е представена обща информация за Сценария на Експозиция, включително DNEL. В Приложение A5.2 са 

представени допълващи сценарии с типични картографирани работни условия и мерки за управление на риска. 

Приложение A5.3 е обяснено в следващия раздел. 

Когато използването на даден модел води до коефициенти на характеризиране на риска над 1, тогава за 

определяне на експозицията са използвани данните за експозиция (tier-2).  Използвани са единствено tier-2 данни, 

така както са представени в EU RAR за МТБЕ (Европейска Комисия, 2002), вж. Приложение B1.2, съдържащо 

резюме на данните от EU RAR на МТБЕ). 

Операциите по транспортиране засягат както чистия МТБЕ, така и смесеното гориво. Работниците, изложени на 

експозиция са служители, обслужващи терминали за масови товари, жп вагони, камиони и морски съдове. 

Утечки от фитинги и сухи конекторни стиковъчни повърхности допринасят за експозицията на операторите по 

време на операции по зареждане/изпразване. Степента на сериозност на експозиция на шофьорите на петролните 

изпарения зависи от начина на зареждане (горно пълнене или долно пълнене), и как парите от празните 

резервоари се отвеждат, извличат или изпускат.   

Експозиция може да възникне в резултат на следните дейности по зареждане/изпразване (както са описани в 

RAR, Европейска Комисия, 2002):  



 

 

Изпразване на железопътен вагон (капачката за долно зареждане на ж.п. вагона се отстранява, като се свързва 

входящо коляно за изпразване и се свързва външно сухо конекторно съединение към входящото коляно за 

прехвърляне на продукта в резервоар за съхранение), Операции по зареждане и доставка (основната част от 

експозицията на шофьорите на автоцистерни възниква по време на операции по зареждане и доставка. Основният 

източник на експозиция на работниците в складови зони се създава от изливането на петрола в автоцистерната. 

Петролната струя измества петролните пари от автоцистерната към атмосферата или към система за рекуперация 

на парите. Изтичания от линиите за пълнене или разливи на петрол могат също да създадат пари чрез изпарение), 

отстраняване на капачката за долно зареждане на камион (в бензиностанции за прехвърляне на продукта към 

резервоара за съхранение), свързва се входящо коляно за изпразване, след което се свързва външно сухо 

конекторно съединение към входящото коляно. Разливи и утечки от стиковъчни повърхности на фитинги и сухи 

конекторни съединения допринасят за експозицията на шофьора.  Най-високата краткосрочна експозиция може 

да възникне при свързване и отстраняване на крановете със сухи конекторни съединения. Наситените петролни 

пари, изпускани от резервоарите по време на пълненето им с нова течност са обичайна причина, водеща до 

основна експозиция.   

Вземане на проби 

по време на транспортиране, а също и проби за лабораторен анализ се извършва чрез сваляне на капачката на 

вентила, намиращ се под автомобила, като се поставя пробоотборен вентил и се пълни стъклена бутилка за 

вземането на пробата. Експозицията на операторите се увеличава особено по време на работа с влажни вентили. 

След приключване на пробоотбирането, вентилите се затапват, а след това почистват. Кофата, използвана за 

дрениране на продукта, прелял по време на вземането на проби повишава експозицията. Механиците са изложени 

на ежедневен риск по време на демонтаж на помпи и ремонтиране на отражатели, по време на подмяна на сухи 

конекторни съединения на ж.п. вагони и при ремонт и калибровка на горивни разходомери в автоналивни 

естакади и сервизни станции. Те извършват още техническа поддръжка на тръбопроводи и оборудване за 

рекуперация на пари. Характерът на дейностите по поддръжка е такъв, че работниците са изложени на парите от 

МТБЕ, а техните ръце влизат в контакт с петролните продукти.  

Остра/Краткосрочна експозиция 

Таблица A.5-3 съдържа две подтаблици (1&2) които описват картографирането на употребите във веригата на 

доставки (допълващи сценарии) (Таблица 1) и характеризирането на риска и Оценка на Химическата Безопасност 

(Таблица 2). Въпросната Таблица, изготвена в CEFIC-GES формат, съдържа всички работни условия и 

ефективността на модификаторите на експозицията, включително RPE, PPE и LEV (ефективността е от ECETOC 

TRA модел, версия 2), избрани за определяне на експозицията на работниците (дългосрочна и краткосрочна). 

Когато има отклонение от стандартните ECETOC стойности или когато е използвана tier 2/степен 2/ оценка 

(Приложение В 1.2), това се посочва в колоната със свободен текст на Таблицата.  

МУР (мерки за управление на риска), свързвани с предвижданата експозиция за всеки  допълващ сценарий са 

представени в глава 9.5.1.  

Работните условия и данните за експозиция на работниците (краткосрочна и дългосрочна), приписвани на 

обработката на чист МТБЕ за експозиция на вдишване, както са описани в EU RAR на МТБЕ (Европейска 

Комисия, 2002) са обобщени в приложение B1.1 и B1.2. Ситуацията на експозиция включва както 

работа/манипулации с чист МТБЕ, така и с блендирани горива. Представен е преглед на данните, съответстващи 

на работа с чист МТБЕ.  Ако ситуацията е безопасна при най-лошия сценарий, експозицията се приема за 

безопасна, ако концентрацията на МТБЕ във химическия състав е по-ниска. Експозиция по време на 

транспортиране и дистрибуция възниква периодично. 

 

 Дългосрочна експозиция 

Вижте препратките, представени в глава 9.5.2.1.1 

Основания за използването на допълнителни фактори на ефективност: 

- Дренирането преди техническа поддръжка (Дренирайте и продухайте системата преди влизане в  

оборудването или техническа поддръжка [E55]) намалява с 90% оценката на експозицията. Намаляването 

се базира на сравнение на данни на CONCAWE за експозиции, произтичащи от разливи  и такива, 

произтичащи от еднакви/сходни задачи при провеждане на стандартни оперативни процедури (SOP) (в 

промишлени приложения само). 

9.5.2.2. Експозиция на потребителите 

Неприложимо. 



 

 

9.5.2.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда  

Човешкият прием на МТБЕ от непряка експозиция от транспорт и дистрибуция е представен в Таблици 75 и 76. 

Всички хранителни продукти се разглеждат като идващи от района на източника на замърсяване. Определените 

стойности са получени с помощта на изчисления по модела EUSES (2008). 

Таблица 75: Локални концентрации за непряка експозиция на хора чрез околната среда – дистрибуция 

 

Средства на прием за човека 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Риба (мг/кг) 1.93E-03 6.70E-04 2.60E-03 

Кореноплодни култури (мг/кг) 2.91E-03 3.27E-04 3.24E-03 

Овощни култури (мг/кг) 2.87E-04 1.00E-04 3.87E-04 

Трева (мг/кг) 2.87E-04 1.00E-04 3.87E-04 

Питейна вода (мг/л) 2.71E-03 4.22E-04 3.13E-03 

Месо (мг/кг) 4.95E-07 1.50E-07 6.45E-07 

Мляко (мг/л) 4.95E-06 1.50E-06 6.45E-06 

Въздух (мг/м
3
) 2.43E-03 --- 2.43E-03 

 

Таблица 76: Локални концентрации за непряка експозиция на хора чрез околната среда - съхранение 

Средства на прием за човека 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Риба (мг/кг) 2.22E-03 6.70E-04 2.89E-03 

Кореноплодни култури (мг/кг) 1.04E-02 3.27E-04 1.07E-02 

Овощни култури (мг/кг) 1.06E-04 1.00E-04 2.06E-04 

Трева (мг/кг) 1.06E-04 1.00E-04 2.06E-04 

Питейна вода (мг/л) 9.66E-03 4.22E-04 1.01E-02 

Месо (мг/кг) 5.61E-07 1.50E-07 7.11E-07 

Мляко (мг/л) 5.61E-06 1.50E-06 7.11E-06 

Въздух (мг/м
3
) 7.07E-05 --- 7.07E-05 

 

9.5.2.4. Експозиция на околната среда 

9.5.2.4.1. Изпускане в околната среда  

Емисиите по време на транспортиране и дистрибуция са основно към атмосферата, макар емисии към всички 

компоненти на околна среда да са възможни по време на съхранение, зареждане/презареждане, транспортиране и 

доставка на петрол в бензиностанциите. 

Изпускания във водна среда могат да възникнат по време на транпортирането на петрол/МТБЕ по водни пътища 

и при презареждането на плавателни средства за развлечение. 

Транспорт и дистрибуция 

Базовите коефициенти на емисии към отпадъчни води, заложени в Документа с Технически Предписания (2003) 

за индустрията с минерални масла и горива, както и добавки за горива (IC9, UC28) са заменени от коефициентите 

на емисии от ESVOC 3 SpERC. Коефициентът на изпускане във въздуха е определен на 0.0001, коефициентът на 

изпускане в отпадъчни води е 0.00001, а коефициентът за емисии в почвата е нула. За оценката на регионално 

ниво се приема, че всички отпадъчни води се събират в индустриални пречиствателни инсталации. Изпусканията 

към околната страна от транспорт и дистрибуция, изчислени по EUSES (2008) са дадени в Таблица 77. 



 

 

Таблица 77: Резюме на изпусканията в околната среда от дистрибуция 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Въздух (кг/д) 1.06E+01 7.14E+04 

Отпадъчни води (кг/д) 1.06E+00 1.74E+04 

Повърхностна вода (кг/д) --- 0 

Индустриална почва (кг/д) --- 1.02E+03 

Земеделска почва (кг/д) --- 0 

Съхранение 

В нефтобази, погранични хранилища и хранилища на рафинерии,  петролът се съхранява в резервоари с различна 

конструкция, например, резервоари с неподвижни покриви, резервоари с неподвижни покриви с вътрешни 

плаващи капаци или резервоари с плаващи покриви, както и, в някои държави, в подземни хранилища в скална 

основа. Размерът на резервоарите в нефтобази и погранични хранилища силно варира, като типичният размер е 

5,000-50,000 м
3
. За текущата оценка за най-лошия сценарий се разглежда резервоар с размер 100,000 м

3
. 

В ЕU RAR (2002) беше прието, че в Европа МТБЕ се съхранява в чиста форма и в блендиран бензин в 

резервоари, които могат да бъдат с плаващи покриви само с едно уплътнение. Ако формата на уплътнението не е 

усъвършенствана до съвременен технически стандарт, в случай на валеж известно количество вода може да 

проникне в резервоара. Фазовото разделяне ще доведе до водна фаза, която се открива на дъното на резервоара и 

трябва да се премахва от време на време. Поради своята водоразтворимост забележими количества МТБЕ във 

вода се съдържат на дъното на резервоари, съхраняващи МТБЕ със съдържание на бензин. 

При скорост на подаване от 100,000 м
3
 бензин се освобождава около 20 м

3
 вода от дъното на резервоара. Тази 

вода на дъното на резервоара е корозивна и трябва редовно да се изпуска, за да се предотврати образуването на 

корозия. Дъното на бензиновия резервоар не е изцяло хоризонтално, а съдържа конусовидно устройство за 

събиране на водата на дъното. Нивото на водата на дъното на резервоара може да бъде отчетено от нивомер, 

извън резервоара. Изпускането на водата на дъното на резервоара може да се извършва напълно автоматично 

чрез контролно-измервателна апаратура, която прехвърля водата от дъното на резервоара към канализационна 

система, свързана с промишлена или общинска станция за пречистване на отпадъчни води. Никога не се отвежда 

директно към повърхностна вода. Когато няма автоматично управление на водата в резервоара за съхранение на 

бензин, например в регионален резервоарен парк, операторите проверяват ежедневно нивото и превключват на 

ръчно дрениране на водата в дъното на резервоара към общинска пречиствателна станция, обикновено през ден, 

но поне веднъж в седмицата. 

За резервоар с вместимост от 100,000м
3
 като най-лош сценарий се приема количество от 84кг МТБЕ във водата 

на дъното на резервоара (вж. Таблица 78). Това е най-лош сценарий по отношение на обема на резервоара, обема 

на водата на дъното на резервоара (20м
3
), съотношението между бензин и вода от 0,039 (v/w) и седмично 

изпускане на водата на дъното на резервоара. Ако бензинът съдържа 15% МТБЕ (допускът за най-лош сценарий, 

предвид че средното ниво в Европа е около 5% МТБЕ в бензина), водата на дъното на резервоара съдържа около 

6грама на литър. 

Основно може да се приеме, че пречиствателните станции в Западна Европа, разположени в близост до 

резервоарни паркове, имат хидравлично време на пребиваване от 1 ден в аератора, в сравнение с 6.9 часа, 

предвиждани в типични общински пречиствателни станции. 

Приема се, че тонаж за регионална оценка вече е обхванат в допълващ сценарий „Транспорт и дистрибуция”. 

 

Таблица 78: Резюме на изпусканията в околната среда от съхранение 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Въздух (кг/д) 0.00E+00 7.14E+04 

Отпадъчни води (кг/д) 8.40E+00 1.74E+04 

Повърхностна вода (кг/д) --- 0 

Индустриална почва (кг/д) --- 1.02E+03 



 

 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Земеделска почва (кг/д) --- 0 

 

9.5.2.4.2. Концентрация на експозиция във водна океанска среда   

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) във водна среда за транспорт и дистрибуция, изчислени по 

EUSES (2008) са представени в Таблици 79 и 80. 

За определяне на предвидените концентраци на експозиция в пречиствателна станция (PECSTP), се приема, че 

смесването в резервоара за аериране е хомогенно. Следователно PECSTP са равни на разтворената концентрация 

на веществото. Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в пречиствателна станция за транспорт и 

дистрибуция, изчислени по EUSES (2008) са дадени в Таблици 79 и 80. 

Таблица 79: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) във водна среда- дистрибуция 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Повърхностна вода (мг/л) 1.39E-03 4.22E-04 1.81E-03 

Морска вода (мг/л) 5.37E-03 5.47E-05 5.42E-03 

Повърхностна вода – средногодиш.  

(мг/л) 
1.21E-03 --- 1.21E-03 

Морска вода – средногодишно (мг/л) 4.42E-03 --- 4.42E-03 

Изходящ поток от пречиствателна 

станция (мг/л) 
9.64E-03 --- 9.64E-03 

Таблица 80: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) във водна среда- съхранение 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Повърхностна вода (мг/л) 1.40E-03 4.22E-04 1.82E-03 

Морска вода (мг/л) 1.52E-04 5.47E-05 2.08E-04 

Повърхностна вода – средногодиш.  

(мг/л) 
1.40E-03 --- 1.40E-03 

Морска вода – средногодиш.. (мг/л) 1.53E-04 --- 1.53E-04 

Изходящ поток от пречиствателна 

станция (мг/л) 
9.78E-03 --- 9.78E-03 

Съхранение 

Предвидените концентрации на експозиция от 1.24 мкг/л за сладководна вода отговарят на съобщаваните фонови 

концентрации. В доклад, изготвен от DCS consulting (Вагнер и Стъп, 2008), в който се разглеждат възможните 

изпускания от типичен резервоарен парк, разположен по река Липе, обичайните откривани концентрации на 

МТБЕ са до 3 мкг/л. 

В доклад, разработен от асоциацията за изследване водите на река Рейн (IAWR, 2008) може да бъде намерено 

детайлно резюме на измерванията на съществуващи концентрациите в немските реки. Този доклад съдържа 

информация относно концентрациите на МТБЕ в околната среда, като например могат да бъдат разгледани двете 

тези на Франкфуртския университет (Ахтен (Achten), 2001 и Колб (Kolb), 2004), както и публикации от Палке 

(Pahlke) и съавтори (2000), Шмидт (Schmidt) и съавтори (2001), Клингер (Klinger) и съавтори. (2002) и други. 

Всички тези данни демонстрират фоновите нива на МТБЕ в градски райони в граници от 0.1 до 0.2 мкг/л в 

сравнение с 0.05 мкг/л или по-малко в селски райони. Ако водата на дъното на резервоара е реален причинител 

на проблеми, тези обстойни данни щяха да демонстрират много повече индустриални отходни води като 

източник на концентрации на МТБЕ в реките в градските райони. Свидетелства за това обаче няма, което 

потвърждава че за резервоарни паркове изпусканията най-общо са сходни или по-малки от тези на резервоарния 



 

 

парк в близост до гр.Хюнксе по река Липе.  

Типично място за изпускане на МТБЕ е рафинерията MIRO край гр. Карлсруе на р. Рейн, което е второто по 

големина производствено съоръжение за МТБЕ в Германия. Докладът на IAWR (асоциацията за изследване 

водите на река Рейн) от 2008 демонстрира, че концентрациите на север от гр. Карлсруе са се повишили в 

сравнение със селските райони на юг от гр.Карлсруе. Но това увеличение може да бъде обяснено с дифузни 

източници на употреба на МТБЕ в автомобили, което е много по-често явление в градските райони като те са в 

същия диапазон, типичен за промишлени или градски зони. От 2004 до 2007 година само веднъж е наблюдавана 

извънредна стойност на измерване с 2.8 мкг/л над типичните фонови нива за градски райони на север от гр. 

Карлсруе. Ето защо за рафинерията край гр.Карлсруе важи същото заключение, валидно за резервоарния парк 

край река Липе.  

В допълнение, разполагаме с данните от мониторинга (дневни измервания) от холандската станция за 

наблюдения в близост до Лобит (Lobith). Данните от станцията за наблюдение са достъпни за обществеността и 

могат да бъдат изтеглени от  www.aqualarm.nl, както и данни от мониторинг от други холандски електронни 

страници можете да разгледате на www.waterbase.nl. Средната геометрична стойност от концентрациите на 

МТБЕ, измерени в станцията край Лобит от месец септември 2000г. е 0.22 мкг/л (n = 9,560). Най-високият 

отчетен пик на МТБЕ в р. Рейн е 62 мкг/л, тези пикови експозиции в река Рейн се случват изключително 

спорадично и следователно могат да се разглеждат като нерегулярни изпускания. Месечни средни стойности от 

концентрации на МТБЕ са достъпи за три други места в Холандия (включително гореспоменатата станция в 

Лобит) на www.waterbase.nl. Средната геометрична стойност от концентрации на МТБЕ в Мааслуис (Maasluis) от 

2001г. до 2008г. е 0.39 мкг/л (n = 103), а в Нювеген (Nieuwegein) средната геометрична стойност от концентрации 

от 2004г. до 2008г. е 0.17 мкг/л (n = 64). 

В такъв случай можем да заключим, че 8.4кг МТБЕ във водата в куба на резервоар, взети от доклада на Вагнер 

(Wagner) и Стъп (Stupp) (2008) са теоретично най-лошият сценарий. 

 

9.5.2.4.3. Концентрация на експозиция в почва и седименти 

Пътищата на експозиция, взети предвид при изчисленията на PECлокални се явяват прилагането на неочистена 

утайка в земеделието, а също и сухото и влажно отлагане от атмосферата. Концентрацията в почвата 

(Cлокалнапочва) може да бъде изчислена с помощта на наземно регистриране на изтичането на отлаганията на кг 

почва и концентрацията на утайка (вж. Таблици 81 и 82).  

Концентрацията на МТБЕ в подземните води се изчислява за непряка екзпозиция на хората чрез питейната вода. 

Като показание за евентуалните нива на подпочвените води се взема коцентрацията в поровите води на 

земеделската почва. Това е допускът за най-лош сценарий, като се пренебрегват трансформирането и 

разреждането в по-дълбоките слоеве на почвата. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в почвата и подземните води за транспорт и дистрибуция 

изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица Таблици 81 и 82. 

Таблица 81: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почва и седименти - дистрибуция 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 1.36E-03 3.69E-04 1.73E-03 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 5.26E-03 4.84E-05 5.31E-03 

Земеделска почва – 30 d (мг/кгмокро тегло) 1.55E-03 8.53E-05 1.64E-03 

Земеделска почва – 180 d (мг/кгмокро тегло) 7.57E-04 3.41E-05 7.91E-04 

Тревни площи  – 180 d (мг/кгмокро тегло) 5.20E-04 --- 5.20E-04 

Подземни води (мг/л) 2.71E-03 --- 2.71E-03 

 

 

 

 



 

 

Таблица 82: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почва и седименти - съхранение 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 1.37E-03 3.69E-04 1.74E-03 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.50E-04 4.84E-05 1.98E-04 

Земеделска почва – 30 d (мг/кг мокро тегло) 8.93E-03 8.53E-05 9.02E-03 

Земеделска почва – 180 d (мг/кгмокро тегло) 2.70E-03 3.41E-05 2.73E-03 

Тревни площи  – 180 d (мг/кгмокро тегло) 6.20E-04 --- 6.20E-04 

Подземни води (мг/л) 9.66E-03 --- 9.66E-03 

 

9.5.2.4.4. Компонент на околна среда - атмосфера 

Концентрацията на вещестото във въздуха се изчислява на разстояние от 100м от точката на източника (Reach 

Guidance R.16, 2008).  В изчисленията на PECлокални за въздух, се отчитат както емисиите от точката на източника, 

така и емисиите от пречиствателната станция. Предвидените концентрации на експозиция (PEC) във въздуха за 

употреба като процесен и извличащ агент, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблици 83 и 84. 

Таблица 83: Предвидена Концентрация на Екпозиция (PEC) във въздуха - дистрибуция 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Въздух – епизодична (мг/м
3
) 2.95E-03 --- 2.95E-03 

Въздух – средногодишна (мг/м
3
) 2.43E-03 1.30E-03 3.73E-03 

Таблица 84: Предвидена Концентрация на Екпозиция (PEC) във въздуха - съхранение 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Въздух – епизодична (мг/м
3
) 7.07E-05 --- 7.07E-05 

Въздух – средногодишна (мг/м
3
) 7.07E-05 1.30E-03 1.37E-03 

 

9.5.2.4.5. Концентрация на експозицията, отнасяща се до хранителната верига (Вторично отравяне) 

Оценка на експозицията чрез вторично отравяне не е извършена за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен (T) или вреден 

(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

 



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 

Сценарий на Експозиция 6: Употреба в горива – Индустриална 

МТБЕ се използва като добавка за горива в индустриални приложения на горивата. Горива, съдържащи МТБЕ се 

съхраняват, зареждат и изпразват в индустриална среда като се поддържат двигатели.   

9.6.1. Сценарий на Експозиция 
 

Раздел 1 Заглавие на сценарий на експозиция 

Название Употреба на МТБЕ в Горива;CAS RN1634-04-4 

Дескриптор на Употреба Сектор на Употреба: Индустриална (SU3)  

  Категории на процеса:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, 

PROC8b, PROC16 

  Категория на изпускане в околната среда:  ERC8b 

 Категория на специфично изпускане в околната среда: 

ESVOC28 SpERC 

Процеси и дейности, обхванати от 

сценария на експозиция  

Обхваща употреба като гориво (или добавка за гориво) и 

включва дейностите, свързани с неговото прехвърляне, 

употреба, техническа поддръжка на оборудване и 

третиране на отпадъци. 

Раздел 2 Работни условия и мерки за управление на риска 

  

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работниците  

Характеристики на продукта   

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa [OC5]. 

Концентрация на вещество в продукт Обхваща процент вещество в продукта до 15% [Gnew]. 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на употреба Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е 

посочено друго)  [G2] 

Човешки фактори, които не се влияят от 

управлението на риска  

Неприложимо 

Други работни условия, влияещи на 

експозицията на работниците 

Предполага прилагане на добър основен стандарт на 

хигиена на труда [G1].  

Допълващи сценарии Мерки за Управление на Риска 

 

Общи мерки (дразнене върху кожата) 

[G19]. 

Да се избягва директен контакт на кожата с продукта, 

замърсените места/разливи да се почистват още при 

възникването им. Да се носят ръкавици (тествани по 

EN374) в случай на възможен контакт на веществото с 

ръцете, при замърсяване на кожата, да се измие незабавно. 

Да се осигури основен курс на обучение на персонала, за да 

се избегнат/сведат до минимум експозиции и да се съобщи 

за развиването на всякакви кожни проблеми [E3]. 

Прехвърляне на насипни товари [CS14]. ;   

Периодичен процес [CS55]. С вземане на 

проби [CS56]. ;   

Пълнене/подготвяне на оборудване от 

варели или контейнери . [CS45].  

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се извършва 

при херметизация или при наличие на смукателна 

вентилация [E66].  

Прехвърляне на варел/партида [CS8].  ;   

Пълнене/подготвяне на оборудване от 

варели или контейнери . [CS45]. 

Прехвърляне на насипни товари [CS14]. ;   

Специални съоръжения [CS81] 

Да се използват ротационни помпи [E53].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15];   

С вземане на проби [CS56].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  



 

 

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15];   

Употреба в затворени периодични 

процеси [CS37] ;   

С вземане на проби [CS56].  

Да се избягва извършване на дейности, включващи 

експозиция за повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 с 

филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

(затворени системи) [CS107] Употреба на 

гориво 

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

(затворени системи) [CS107] Периодичен 

процес [CS55].  

Да се избягва извършване на дейности, включващи 

експозиция за повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 с 

филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

Почистване и техническа поддръжка на 

оборудване [CS39]. Общи съоръжения 

[CS82] напр. ремонт на бензинова помпа 

на закрито 

Да се избягва извършване на дейности, включващи 

експозиция за повече от 4 часа [OC28] Да се носи 

дихателна маска за цялото лице в съответствие с EN140 с 

филтър тип А или по-добър. [PPE22] 

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]; 

С вземане на проби [CS56].  

Да се осигури извършване на работата на открито [E69].  

Раздел 2.2  Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта Веществото е с уникален състав [PrC1]. 

Предимно хидрофобно[PrC4a]. 

Лесно биоразградимо [PrC5a]. 

Работни условия Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Дял от ЕС тонаж, използван в региона 

[A1]: 

0.15 

Тонаж на регионална употреба 

(тонове/година) [A2]: 
100,376 

Дял регионален тонаж, използван на 

местно ниво [A3]: 

0.02 

Среден дневен тонаж на локално ниво 

(кг/д) [A5]: 
5,500 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) 

[A6] 
2,008 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Непрекъснато изпускане [FD2]. 

Дни на емисия (дни/година) [FD4]: 365 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната 

среда 

Употреба в затворени системи. 

Мокър или сух процес. 

Освобождаване на фракция от процеса в 

атмосферния въздух: 
2.50E-03 

Освобождаване на фракция от процеса в 

отпадъчните води : 
1.00E-05 

Освобождаване на фракция от процеса в 

почвата (само регионална): 
0 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

Общите практики варират при различните обекти, ето защо 

се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух: Не се налага контрол върху емисиите в атмосферата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR5]. 

Отпадъчни води: Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от >95% 



 

 

[TCR9]. 

Почва: Не се прилага контрол върху емисиите в почвата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR7]. 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

общинска пречиствателна станция 

Предполагаемият поток очистени сточни води от 

индустриална пречиствателна станция е 2000 м3/д. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външна преработка на отпадъка за 

обезвреждане 

Неприложимо 

Условия и мерки, отнасящи се до 

външно регенериране на отпадъка 

Неприложимо 

Други мерки за контрол върху 

околната среда в допълнение към 

горните 

Няма 

 

9.6.2. Определяне на експозицията – Употреба на гориво – Индустриална 

9.6.2.1. Експозиция на работниците 

Изпускането обхваща работа с блендирани горива, съдържащи различни проценти МТБЕ (до 15%). Експозицията 

на работниците за дейности,  свързани с работа с гориво,  съдържащо МТБЕ, е оценена с помощта на ECETOC 

TRA версия 2. (Вж. Приложение A6). За разлика от базовия случай на ECETOC TRA модела, за определянето на 

дермалната експозиция не беше взето предвид въздействието на локална смукателна вентилация (LEV). В 

Приложение А6.1. е представена обща информация за Сценария на Експозиция, включително DNEL. В 

Приложение A6.2 са представени допълващи сценарии с типични картографирани работни условия и мерки за 

управление на риска. Приложение A6.3 е обяснено в следващия раздел. 

Когато използването на даден модел води до коефициенти на характеризиране на риска над 1, тогава за 

определяне на експозицията са използвани данните за експозиция (tier-2).  Използвани са единствено tier-2 данни, 

така както са представени в EU RAR за МТБЕ (вж. Приложения B2.2 и B3.2, съдържащи резюме на данните от 

EU RAR на МТБЕ). 

 

 Остра/Краткосрочна експозиция  

Таблица A.6-3 съдържа две подтаблици (1&2), схематично представящи употребите във веригата на доставки 

(допълващи сценарии) (Таблица 1) и характеризирането на риска и Оценка на Химическата Безопасност (Таблица 

2). Въпросната Таблица, изготвена в CEFIC-GES формат, съдържа всички работни условия и ефективността на 

модификаторите на експозицията, включително RPE, PPE и LEV (ефективността е от ECETOC TRA модел, 

версия 2), избрани за определяне на експозицията на работниците (дългосрочна и краткосрочна). Когато се 

отклоняваме от стандартните ECETOC стойности или когато се използва tier 2 оценка (Приложения B 2.2 и B3.2) 

това се посочва в колоната със свободен текст на Таблицата.  

МУР (мерки за управление на риска), свързвани с предвижданата експозиция за всеки  допълващ сценарий са 

представени в глава 9.6.1.  

Работните условия и данните за експозиция на работниците (краткосрочна и дългосрочна), приписвани на работа 

с гориво, съдържащо МТБЕ, както са описани в EU RAR на МТБЕ (Европейска Комисия, 2002) са обобщени в 

приложения B2.1/B2.2 (операции в бензиностанции) и B3.1/B3.2 (употреба на превозни средства).  

 

Дългосрочна експозиция 

Вижте препратките, представени в глава 9.6.2.1.1 

Основания за използването на допълнителни фактори на ефективност: 

- Задължителното използване на системи за рекуперация на парите - Степен I е изчислено, че води до 

същата ефективност като LEW (80%). Това се приема за добра оценка, тъй като минималната 

ефективност за експозиция на околната среда е вече 70% (BUA, 1996, както се съобщава в Европейска 

Комисия, 2002) 



 

 

- Употребата на ротационни помпи се счита, че осигурява намаляване на ефективността на вдишване от 

80%, тъй като се разглежда като еквивалентна на затвореното прехвърляне (приложимо само за 

прехвърляне на материали). 

 

9.6.2.2. Експозиция на потребителите 

Неприложимо. 

 

9.6.2.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда  

Човешкият прием на МТБЕ от непряка експозиция от употреба като процесен и извличащ агент е представен в 

Таблица 85. Всички хранителни продукти се разглеждат като идващи от района на източника на замърсяване. 

Определените стойности са получени с помощта на изчисления по модела EUSES (2008). 

Таблица 85: Локални концентрации за непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Средства на прием за човека 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Риба (мг/кг) 1.90E-03 6.70E-04 2.57E-03 

Кореноплодни култури (мг/кг) 1.54E-02 3.27E-04 1.57E-02 

Овощни култури (мг/кг) 1.97E-03 1.00E-04 2.07E-03 

Трева (мг/кг) 1.97E-03 1.00E-04 2.07E-03 

Питейна вода (мг/л) 1.43E-02 4.22E-04 1.47E-02 

Месо (мг/кг) 3.22E-06 1.50E-07 3.37E-06 

Мляко (мг/л) 3.22E-05 1.50E-06 3.37E-05 

Въздух (мг/м
3
) 2.43E-02 --- 2.43E-02 

 

 

9.6.2.4. Експозиция на околната среда 

 9.6.2.4.1. Изпускане в околната среда  

Индустриалните употреби обхващат емисии от употреба на петрол като гориво в двигатели с искрово запалване. 

В допълнение, този сценарий обхваща употреба като гориво (или добавка към гориво) и включва дейности, 

свързани с неговото прехвърляне, употреба, техническа поддръжка на оборудване и обработка на отпадъци). 

Емисии във всички компонентни на околната среда са възможни, макар че емисиите в околната среда основно са 

към атмосферния въздух. Емисиите във въздуха от употребата на петрол са основният източник на изпускане на 

МТБЕ към околната среда. То обхваща по-голямата част от общия излъчен масов обем. Емисиите се разделят на 

две основни категории: емисии във вид на изпарения и емисии от отработени газове.  

Базовите коефициенти на емисии в отпадъчните води, заложени в Документа с Технически Предписания (2003) 

за индустрията с минерални масла и горива, както и добавки за горива (IC9, UC28) са заменени от коефициентите 

на емисии от ESVOC 28 SpERC. Коефициентът на изпускане във въздуха е определен на 0.0025, коефициентът на 

изпускане в отпадъчни води е нула, а коефициентът за емисии в почвата е нула. Изпускания в атмосферата от 

широко използване, предполагащо неконтролируемо въздействие,  изчислени по EUSES (2008) са представени в 

Таблица 86. 

Таблица 86: Резюме на изпусканията в околната среда от индустриална употреба на гориво  

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Въздух (кг/д) 1.07E+02 7.14E+04 

Отпадъчни води (кг/д) 4.26E-01 1.74E+04 

Повърхностна вода (кг/д) --- 0 

Индустриална почва (кг/д) --- 1.02E+03 



 

 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Земеделска почва (кг/д) --- 0 

 

9.6.2.4.2. Концентрация на експозиция във водна океанска среда   

Предвидените Концентрации на Експозиция (PEC) във водна среда за употреба като междинен продукт, 

изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 87. 

За определяне на Предвидените концентраци на експозиция в пречиствателна станция (PECSTP), се приема, че 

смесването в резервоара за аериране е хомогенно. Следователно PECSTP са равни на разтворената концентрация 

на веществото. Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в пречиствателна станция за употреба като 

междинен продукт, изчислени по EUSES (2008) са дадени в Таблица 87. 

Таблица 87: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) във водна среда 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Повърхностна вода (мг/л) 1.36E-03 4.22E-04 1.78E-03 

Морска вода (мг/л) 1.49E-04 5.47E-05 2.04E-04 

Повърхностна вода – средногодиш.  

(мг/л) 
1.20E-03 --- 1.20E-03 

Морска вода – средногодишно (мг/л) 1.32E-04 --- 1.32E-04 

Изходящ поток от пречиствателна 

станция (мг/л) 
9.43E-03 --- 9.43E-03 

 

9.6.2.4.3. Концентрация на експозиция в почва и седименти 

Пътищата на експозиция, взети предвид при изчисленията на PECлокални се явяват прилагането на неочистена 

утайка в земеделието, а също и сухото и влажно отлагане от атмосферата. Концентрацията в почвата 

(Cлокалнапочва) може да бъде изчислена с помощта на наземно регистриране на изтичането на отлаганията на кг 

почва и концентрацията на утайка (вж Таблица 88).  

Концентрацията на МТБЕ в подземните води се изчислява за непряка екзпозиция на хората чрез питейната вода. 

Като показание за евентуалните нива на подпочвените води се взема коцентрацията в поровите води на 

земеделската почва. Това е допускът за най-лош сценарий, като се пренебрегват трансформирането и 

разреждането в по-дълбоките слоеве на почвата. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в почвата и подземните води за употреба като процесен и 

извличащ агент, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 88. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в седименти за употреба като процесен и извличащ агент, 

изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 88. 

Таблица 88: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почва и седименти 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 1.34E-03 3.69E-04 1.71E-03 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.46E-04 4.84E-05 1.94E-04 

Земеделска почва – 30 d (мг/кгмокро тегло) 4.33E-03 8.53E-05 4.42E-03 

Земеделска почва – 180 d (мг/кгмокро тегло) 4.01E-03 3.41E-05 4.04E-03 

Тревни площи  – 180 d (мг/кгмокро тегло) 4.18E-03 --- 4.18E-03 

Подземни води (мг/л) 1.43E-02 --- 1.43E-02 

 



 

 

9.6.2.4.4. Компонент на околна среда - атмосфера 

Концентрацията на вещестото във въздуха се изчислява на разстояние от 100м от точката на източника (Reach 

Guidance R.16, 2008).  В изчисленията на PECлокални за въздух, се отчитат както емисиите от точката на 

източника, така и емисиите от пречистваnto account. Предвидените концентрации на експозиция (PEC) във 

въздуха за употреба като процесен и извличащ агент, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 89. 

Таблица 89: Предвидена Концентрация на Екпозиция (PEC) във въздуха 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Въздух – епизодична (мг/м
3
) 2.96E-02 --- 2.96E-02 

Въздух – средногодишна (мг/м
3
) 2.43E-02 1.30E-03 2.56E-02 

 

9.6.2.4.5. Концентрация на експозицията, отнасяща се до хранителната верига (Вторично отравяне) 

Оценка на експозицията чрез вторично отравяне не е извършена за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен (T) или вреден 

(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 



 Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 

Сценарий на Експозиция 7: Употреба на гориво – професионална 

МТБЕ се използва като добавка към горивото в професионалните приложения на горивата.  

9.7.1. Сценарий на Експозиция 
 

Раздел 1 Заглавие на сценарий на експозиция 

Название Употреба на МТБЕ в горива; CAS RN1634-04-4 

Дескриптор на Употреба Сектор на Употреба: Професионална (SU22) 

  Категории на процеса:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, 

PROC8b, PROC9, PROC16 

  Категория на изпускане в околната среда:  ERC8b, ERC8e 

 Категория на специфично изпускане в околната среда: 

ESVOC30 SpERC 

Процеси и дейности, обхванати от сценария 

на експозиция  

Обхваща употреба като гориво (или добавка към гориво) 

и включва дейности, свързани с неговото прехвърляне, 

употреба, техническа поддръжка на оборудване и 

обработка на отпадъци. 

Раздел 2 Работни условия и мерки за управление на риска 

   

Раздел 2.1 Контрол на експозицията на работниците  

Характеристики на продукта   

Физична форма на продукта Течност, парно налягане > 10 kPa [OC5]. 

Концентрация на вещество в продукт Обхваща процент вещество в продукта до 15% [Gnew]. 

Използвани  количества  Неприложимо 

Честота и продължителност на употреба Покрива ежедневна експозиция до 8 часа (освен ако не е 

посочено друго)  [G2] 

Човешки фактори, които не се влияят от 

управлението на риска  

Неприложимо 

Други работни условия, влияещи на 

експозицията на работниците 

Предполага прилагане на добър основен стандарт на 

хигиена на труда [G1].  

Допълващи сценарии Мерки за Управление на Риска 

Общи мерки (дразнене върху кожата) [G19]. Да се избягва директен контакт на кожата с продукта, 

замърсените места/разливи да се почистват още при 

възникването им. Да се носят ръкавици (тествани по 

EN374) в случай на възможен контакт на веществото с 

ръцете, при замърсяване на кожата, да се измие незабавно. 

Да се осигури основен курс на обучение на персонала, за 

да се избегнат/сведат до минимум експозиции и да се 

съобщи за развиването на всякакви кожни проблеми [E3]. 

Прехвърляне на насипни товари [CS14]. ;   

Периодичен процес [CS55]. 

Пълнене/подготвяне на оборудване от варели 

или контейнери . [CS45].  

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се 

извършва при херметизация или при наличие на 

смукателна вентилация [E66].  

Прехвърляне на варел/партида [CS8].  ;   

Пълнене/подготвяне на оборудване от варели 

или контейнери . [CS45]. Прехвърляне на 

насипни товари [CS14]. ;   

Специални съоръжения [CS81] 

Да се обезпечи прехвърлянето на материала да се 

извършва при херметизация или при наличие на 

смукателна вентилация [E66].  

Презареждане [CS507] Да се осигури добър стандарт на контролирана 

вентилация (10 до 15 смени на въздуха в час)  [E40].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15]. ;   

Да се осигури извършване на работата на открито [E69].  



 

 

Употреба в затворени периодични процеси 

[CS37]. ;   

С вземане на проби [CS56].  

Пълнене на варел и малка опаковка[CS6].  

Специални съоръжения [CS81] 

Да се използват ротационни помпи или да се прелива 

внимателно от контейнер [E64]. Да се избягва 

извършването на дейности, включващи експозиция за 

повече от 1 час [OC27], или: Да се носи дихателна маска 

за цялото лице в съответствие с EN140 с филтър тип А 

или по-добър. [PPE22]  

(затворени системи) [CS107] употреба на 

гориво 

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Почистване и техническа поддръжка на 

оборудване [CS39]. Общи съоръжения 

[CS82]напр. ремонтирането на бензинови 

помпи да се извършва на закрито 

Системата да се дренира преди влизане в оборудването 

или техническа поддръжка [E65]. Да се избягва 

извършване на дейности, включващи експозиция за 

повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи дихателна маска 

за цялото лице в съответствие с EN140 с филтър тип А 

или по-добър. [PPE22]  

Почистване и техническа поддръжка на 

оборудване [CS39]. Общи съоръжения 

[CS82]напр. ремонтирането на бензинови 

помпи да се извършва на открито 

Системата да се дренира преди влизане в оборудването 

или техническа поддръжка [E65]. Да се избягва 

извършване на дейности, включващи експозиция за 

повече от 4 часа [OC28], или: Да се носи дихателна маска 

за цялото лице в съответствие с EN140 с филтър тип А 

или по-добър. [PPE22]  

Съхранение [CS67];   

Общи експозиции (затворени системи) 

[CS15].  

Не са идентифицирани други специфични мерки[EI18].  

Раздел 2.2  Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта Веществото е с уникален състав [PrC1]. 

Предимно хидрофобно[PrC4a]. 

Лесно биоразградимо [PrC5a]. 

Работни условия Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Средна дневна употреба за период от една 

година широка дисперсивна употреба (кг/д): 
14.7 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Дисперсивна употреба [FD3]. 

Дни на емисия (дни/година) [FD4]: 365 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната среда 

Употреба в отворени системи. 

Фракция на изпускане във въздуха от широка 

дисперсивна употреба (регионална само): 
0.01 

Фракция на изпускане в отпадъчни води от 

широка дисперсивна употреба: 
1.00E-05 

Фракция на изпускане в почвата от широка 

дисперсивна употреба (регионална само): 
1.00E-05 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

Общите практики варират при различните обекти, ето 

защо се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух: Не се налага контрол върху емисиите в атмосферата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR5]. 

Отпадъчни води: Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от 37% 

[TCR9]. 

Почва: Не се прилага контрол върху емисиите в почвата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR7]. 



 

 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Условия и мерки, отнасящи се до 

общинска пречиствателна станция 

Допускан поток очистени сточни води от пречиствателна 

станция за битови и промишлени води е 2000 м3/д [STP7]. 

Условия и мерки, отнасящи се до външна 

преработка на отпадъка за обезвреждане 

Неприложимо 

Условия и мерки, отнасящи се до външно 

регенериране на отпадъка 

Неприложимо 

Други мерки за контрол върху околната 

среда в допълнение към горните 

Няма 

 

9.7.2. Определяне на експозицията – Употреба на гориво - професионална 

9.7.2.1. Експозиция на работниците 

Изпускането обхваща работа с блендирани горива, съдържащи различни проценти МТБЕ (до 15%). Експозицията 

на работниците за дейности,  свързани с работа с гориво,  съдържащо МТБЕ, е оценена с помощта на ECETOC 

TRA версия 2. (Вж. Приложение A7). За разлика от базовия случай на ECETOC TRA модела, за определянето на 

дермалната експозиция не беше взето предвид въздействието на локална смукателна вентилация (LEV). В 

Приложение А7.1. е представена обща информация за Сценария на Експозиция, включително DNEL. В 

Приложение A7.2 са представени допълващи сценарии с типични картографирани работни условия и мерки за 

управление на риска. Приложение A7.3 е обяснено в следващия раздел. 

Когато използването на даден модел води до коефициенти на характеризиране на риска над 1, тогава за 

определяне на експозицията са използвани данните за експозиция (tier-2).  Използвани са единствено tier-2 данни, 

така както са представени в EU RAR за МТБЕ (вж. Приложения B2.2 и B3.2, съдържащи резюме на данните от 

EU RAR на МТБЕ). 

 

Остра/Краткосрочна експозиция  

Таблица A.7-3 съдържа две подтаблици (1&2), схематично представящи употребите във веригата на доставки 

(допълващи сценарии) (Таблица 1) и характеризирането на риска и Оценка на Химическата Безопасност (Таблица 

2). Въпросната Таблица, изготвена в CEFIC-GES формат, съдържа всички работни условия и ефективността на 

модификаторите на експозицията, включително RPE, PPE и LEV (ефективността е от ECETOC TRA модел, 

версия 2), избрани за определяне на експозицията на работниците (дългосрочна и краткосрочна). Когато се 

отклоняваме от стандартните ECETOC стойности или когато се използва tier 2 оценка (Приложение B 1.2) това се 

посочва в колоната със свободен текст на Таблицата. МУР (мерки за управление на риска), свързвани с 

предвижданата експозиция за всеки  допълващ сценарий са представени в глава 9.7.1.  

Работните условия и данните за експозиция на работниците (краткосрочна и дългосрочна), приписвани на работа 

с горива, съдържащи МТБЕ, както са описани в EU RAR на МТБЕ (Европейска Комисия, 2002) са обобщени в 

приложения B2.1/B2.2 (операции в бензиностанции) и B3.1/B3.2 (употреба на превозни средства). Има налични 

данни единствено за презареждане на автомобили и при автомеханика. Приема се, че при презареждане или 

ремонтиране на други превозни средства (лодки, мотоциклети, водни ски или други дву- или четиритактови 

двигатели) или горивни резервоари, експозицията е съпоставима или по-ниска. Ако ситуацията е безопасна за 

презареждане или ремонтиране на автомобили, ситуацията е безопасна също за презареждане и в други случаи. 

Други данни за експозиция на работниците, заети в горското стопанство, селското стопанство и градинарство при 

презареждане (напр. с туби) не са налични. 

 

Дългосрочна експозиция 

Вижте препратките, представени в глава 9.7.2.1.1 

Основания за използването на допълнителни фактори на ефективност: 

- Задължителното използване на системи за рекуперация на парите - Степен I е изчислено, че води до 

същата ефективност като LEV (80%). Това се приема за добра оценка, тъй като минималната 

ефективност за експозиция на околната среда е вече 70% (BUA, 1996, както се съобщава в Европейска 

Комисия, 2002) 

- Употребата на ротационни помпи се счита, че осигурява намаляване в ефективността на вдишване от 

80%, тъй като се разглежда като еквивалентна на затвореното прехвърляне (приложимо само за 

прехвърляне на материали). 



 

 

- Дрениране преди техническа поддръжка (Дренирайте и продухайте системата преди влизане в  

оборудването или техническа поддръжка [E55]) осигурява понижение от 90% в оценката на 

експозицията. Понижението се основава на сравнение на CONCAWE данни за експозиции, произтичащи 

от разливи  и такива, произтичащи от еднакви/сходни задачи, когато се привеждат стандартни 

оперативни процедури (SOP) (приложими в промишлени приложения само). 

 

9.7.2.2. Експозиция на потребителите 

Неприложимо. 

9.7.2.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда  

Обхваното в Сценарий на Експозиция 9.8. 

9.7.2.4. Експозиция на околната среда 

Обхваното в Сценарий на Експозиция 9.8. 

 



Приложение към разширения Информационен лист за безопасност 

Сценарий на Експозиция 8: Употреба на гориво – потребителска 

9.8.1. Сценарий на Експозиция 
Раздел 1   Заглавие на сценарий на експозиция 

Название   Употреба на МТБЕ в горива; CAS RN1634-04-

4 

Дескриптор на Употреба   Сектор на Употреба: потребителска (SU21) 

    Категория на продукт: PC13 

    Категория на изпускане в околната среда:  ERC8d 

  Категория на специфично изпускане в околната 

среда: ESVOC30 SpERC 

Процеси и дейности, обхванати от сценария 

на експозиция  

 Употреба на гориво за зареждане на 2-тактови и 

4-тактови двигатели 

Раздел 2   Работни условия и мерки за управление на 

риска 

     

Раздел 2.1   Контрол на експозицията на потребителите  

Характеристики на продукта       

Физична форма на продукта   Течност, парно налягане > 10 kPa [OC5]. 

Парно налягане   330 hPa при 25 ºC 

Концентрация на вещество в продукт   Бензин, съдържащ <15% вещество 

Използвани  количества    До 60 литра на зареждане 

Честота и продължителност на 

употреба/експозиция 

  До 3 пъти седмично 

Други работни условия, засягащи 

експозицията 

  Освен ако не е посочено друго, се предполага 

употреба при околна температура [ConsOC15] 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

   

Категория на продукта     

PC13: Горива РУ Освен ако не е посочено друго, обхваща 

концентрации до 15% [ConsOC1]; обхваща 

концентрации до 150 дни/год.[ConsOC3]; 

обхваща концентрации до 1 път/на ден 

употреба[ConsOC4]; за всеки случай на употреба, 

обхваща експозиция до 15 мин/ случай 

[ConsOC14];  

  МУР Не са идентифицирани конкретни МУР, освен 

посочените РУ. 

Раздел 2.2    Контрол на експозицията на околната среда 

Характеристики на продукта  Веществото е с уникален състав [PrC1]. 

 Предимно хидрофобно[PrC4a]. 

 Лесно биоразградимо [PrC5a]. 

Работни условия  Употреба на открито [OOC1]. 

Използвани  количества  

Фракция на изпускане в повърхностна вода от 

широка дисперсивна употреба (регионална 

само): 

1.00E-04 

Дял от ЕС тонаж, използван в региона [A1]: 0.15 

Тонаж на регионална употреба 

(тонове/година) [A2]: 
181 

Дял регионален тонаж, използван на местно 

ниво [A3]: 
6.25E-04 



 

 

Среден дневен тонаж на локално ниво (кг/д) 

[A5]: 
497 

Годишен тонаж за обект (тонове/година) [A6] 100,376 

Средна дневна употреба за период от една 

година широка дисперсивна употреба (кг/д):  14.7 

Честота и продължителност на употреба 

Тип изпускане Дисперсивна употреба [FD3]. 

Дни на емисия (дни/година)  365 

Други работни условия на употреба, 

засягащи експозицията на околната среда 
 Употреба в отворени системи. 

Фракция на изпускане в отпадъчни води от 

широка дисперсивна употреба: 
 0.01 

Фракция на изпускане в повърхностна вода от 

широка дисперсивна употреба (регионална 

само): 

 1.00E-05 

Фракция на изпускане в почва от широка 

дисперсивна употреба (регионална само): 
 1.00E-05 

МУР 

Технически условия и мерки на 

технологично ниво (източник) за 

предотвратяване на изпускания 

 Общите практики варират при различните обекти, ето 

защо се използват консервативни прогнозни оценки на 

изпусканията [TCS 1]. 

Технически локални условия и мерки за намаляване или ограничаване на утечки, емисии във 

въздуха и отделяне в почвата 

Въздух:  Не се налага контрол върху емисиите в атмосферата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR5]. 

Отпадъчни води:  Отпадъчните води да се обработват на място (преди 

приемане на отходната вода), за да се осигури 

необходимата степен на ефективност на очистване от 

37% [TCR9]. 

Почва:  Не се прилага контрол върху емисиите в почвата; 

необходима ефективност на очистване 0% [TCR7]. 

Организационни мерки за 

предотвратяване/ограничаване на 

изпускания от обекта 

 Да се избягва изтичане на неразтворено вещество в 

отпадъчните води или да се възстановява от отпадъчни 

води [OMS1]. 

Условия и мерки, отнасящи се до общинска 

пречиствателна станция 

 Допускан поток очистени сточни води от пречиствателна 

станция за битови и промишлени води е2000 м3/д [STP7]. 

Условия и мерки, отнасящи се до външна 

преработка на отпадъка за обезвреждане 

 Неприложимо 

Условия и мерки, отнасящи се до външно 

регенериране на отпадъка 

 Неприложимо 

Други мерки за контрол върху околната 

среда в допълнение към горните 

 Няма 

 

 

9.8.2. Определяне на експозицията за употреба на гориво – consumer 

9.8.2.1. Експозиция на работниците 

Неприложимо. 

9.8.2.2. Експозиция на потребителите 

Има налични данни единствено за (прe)зареждане на автомобили. Приема се, че при презареждане на други 

превозни средства (лодки, мотоциклети, водни ски или други дву- или четиритактови двигатели) или горивни 

резервоари, експозицията е съпоставима или по-ниска. Причината е, че тези дейности се извършват по-рядко. 

Ако ситуацията е безопасна за презареждане или ремонтиране на автомобили, ситуацията е безопасна също за 

презареждане и в други случаи. Дори ако RCR (охарактеризиране на риска) за зареждане на други двигатели е 



 

 

съпоставим с RCR за зареждане на автомобили, рискът ще е все така несъществен (RCR за зареждане на 

автомобили е <<1). 

  

Остра/Краткосрочна експозиция 

 

Приема се, че разумна концентрация за най-лош случай при Степен 1 зареждане в бензиностанция е 29 мг/м
3
 

МТБЕ за 1 минута, случващо се максимум 3 пъти в седмица, когато средното съдържание на МТБЕ е около 11% 

(вж. Допълнителни детайли в раздел 9.8.2.2.2). 

 

Дългосрочна експозиция 

В Таблица 90 е представена стойността за дългосрочна експозиция на потребителите. Приема се, че орална 

експозиция не е възможна. (Пре)зареждането може да причини дермален контактс с МТБЕ. 

Таблица 90: Концентрации на дългосрочна експозиция на потребители 

Пътища на 

експозиция 

Оценени концентрации 

на експозиция  

Измерени 

концентрации на 

експозиция 

Обяснение / източник на измерени 

данни  

Стойност Единица Стойност Единица 

Дермална 

експозиция 

11.4  

мкг/кг 

телесно 

тегло/ден 

  

Представеният сценарий на най-лош 

разумен случай (за концентрация от 0.08 

г/см
3
) и продължителност на контакт от: 

0.5 часа) се базира на моделиране (както е 

описано в RAR, Европейска Комисия, 

2002). Дермално отлагане/експозиция е 

определено с помощта на EUSES (EUSES, 

1997).  

2.9  мкг/см
2
/ден 

Експозиция 

чрез 

вдишване 

26  мкг/м
3
 

  В изследванията се наблюдават големи 

вариации  (Европейска Комисия, 2002), 

поради факторът „околна среда”. 

Отчитайки различните препратки (Вж. 

Приложение A.8), беше определено, че 

нормалната концентрация на МТБЕ по 

време на (пре)зареждане е 10 мг/м
3
.  

Приема се, че концентрация за най-лош 

разумен случай при Степен 1 зареждане в 

бензиностанция е 29 мг/м
3
 МТБЕ за 1 

минута, при еднократно зареждане на 

ден, при средното съдържание на МТБЕ 

около 11%. В най-лош разумен случай 

дневната доза на МТБЕ чрез вдишване 

при зареждане е 522 мкг/ден, като се 

допуска за 1 минута експозиция - 

вдишване на 0.018 м
3
 в 1 минута (допуска 

се лека дейност и краткосрочна 

експозиция (вж. Таблицата с Указания 

R15-9)). При средна респирация от 20 м
3
 

(вж. Приложение с Указания R.15-4), 

дневната концентрация във въздуха е 26 

мкг/м
3
. 

 

В следващата Таблица е представено резюме на стойностите на дългосрочна експозиция за потребители. 

Таблица 91: Резюме на концентрации на дългосрочна експозиция на потребители  

Пътища на експозиция Концентрации Обосновка  

Орална експозиция  

(в мг/кг телесно тегло/ден) 
- 

Не се очаква орална експозиция. 

Дермална локална 0.0029 В RAR се заключава, че реалната екпозиция на кожата може 



 

 

Пътища на експозиция Концентрации Обосновка  

експозиция  

(в мг/см
2
 /ден) 

да се разглежда като несъществена (Европейска Комисия, 

2002), тъй като: 1) контактът с кожата по време на зареждане 

е по-скоро изключение, отколкото типичен, 2) зареждането се 

случва рядко и, 3) бързото изпаряване от кожата и краткото 

време на контакт понижават потенциалната абсорбция през 

кожата. Дермалната експозиция се разглежда като 

несъществена. 

Системна дермална 

експозиция  

(в мг /кг телесно тегло/ден) 

0.0114 

Залючението се възприема от RAR (Европейска Комисия, 

2002). В RAR (Европейска Комисия, 2002) се заключава, че 

дермалната експозиция е несъществена. 

Експозиция чрез вдишване  

(мг/м
3
/ден) 

0.026
 

Разумният най-лош случай (RWC) за експозиция чрез 

вдишване за потребители на блендирани горива, съдържащи  

МТБЕ се основава на гореописаните измерени данни. 

Оценката на  експозицията се основава на краткосрочна 

експозиция с времетраене от 1 минута, 3 пъти седмично.  

 

9.8.2.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда  

Човешкият прием на МТБЕ от непряка експозиция чрез широко използване, предполагащо неконтролируемо 

въздействие е представен в Таблица 92. Всички хранителни продукти се разглеждат като идващи от района на 

източника на замърсяване. Определените стойности са получени с помощта на изчисления по модела EUSES 

(2008). 

Таблица 92: Локални концентрации за непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Средства на прием за човека 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Риба (мг/кг) 6.71E-04 6.70E-04 1.34E-03 

Кореноплодни култури (мг/кг) 1.37E-04 3.27E-04 4.64E-04 

Овощни култури (мг/кг) 1.01E-04 1.00E-04 2.01E-04 

Трева (мг/кг) 1.01E-04 1.00E-04 2.01E-04 

Питейна вода (мг/л) 4.22E-04 4.22E-04 8.44E-04 

Месо (мг/кг) 1.51E-07 1.50E-07 3.01E-07 

Мляко (мг/л) 1.51E-06 1.50E-06 3.01E-06 

Въздух (мг/м
3
) 9.71E-06 --- 9.71E-06 

 

 

9.8.2.4. Експозиция на околната среда  

9.8.2.4.1. Изпускане в околната среда  

Сценарият на лична употреба обхваща емисии от употребата на петрол като гориво в двигатели с искрово 

запалване (автомобили, лодки, стационарни двигатели, и др.). Емисии към всички компонентни на околната 

среда са възможни, макар че емисиите в околната среда са основно насочени към атмосферата. Емисиите във 

въздуха от употребата на петрол са основният източник на изпускане на МТБЕ към околната среда. То обхваща 

по-голямата част от общия излъчен масов обем. Емисиите се разделят на две основни категории: емисии във вид 

на изпарения и емисии от отработени газове. 

Базовите коефициенти на емисии  към отпадъчни води, заложени в Документа с Технически Предписания (2003) 

за лична употреба на минерални масла и горива, както и добавки за горива (IC9, UC28) са заменени с 

коефициентите на емисии от ESVOC 30 SpERC. Коефициентът на изпускане във въздуха е определен на 0.01, 

коефициентът на изпускане в отпадъчни води е 0.00001, а коефициентът за емисии в почвата е 0.00001. 

Изпускания в атмосферата от широко използване, предполагащо неконтролируемо въздействие, изчислени по 

EUSES (2008) са представени в Таблица 93. 



 

 

Таблица 93: Резюме на изпусканията в околната среда 

 

Компоненти на околна среда 
Изпускане от локален 

източник 

Изпускане от регионален 

източник 

Въздух (кг/д) 3.49E-02 7.14E+04 

Отпадъчни води (кг/д) 1.15E-05 1.74E+04 

Повърхностна вода (кг/д) --- 0 

Индустриална почва (кг/д) --- 1.02E+03 

Земеделска почва (кг/д) --- 0 

 

9.8.2.4.2. Концентрация на експозиция във водна океанска среда   

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) във водна среда за широко използване, предполагащо 

неконтролируемо въздействие, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 94. 

За определяне на Предвидените концентраци на експозиция в пречиствателна станция (PECSTP), се приема, че 

смесването в резервоара за аериране е хомогенно. Следователно PECSTP са равни на разтворената концентрация 

на веществото. Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в пречиствателна станция за широко използване, 

предполагащо неконтролируемо въздействие, изчислени по EUSES (2008), са представени в Таблица 94. 

Таблица 94: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) във водна среда 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Повърхностна вода (мг/л) 4.22E-04 4.22E-04 8.44E-04 

Морска вода (мг/л) 5.47E-05 5.47E-05 1.09E-04 

Повърхностна вода – средногодиш.  

(мг/л) 
4.22E-04 --- 4.22E-04 

Морска вода – средногодишно (мг/л) 5.47E-05 --- 5.47E-05 

Изходящ поток от пречиствателна 

станция (мг/л) 
2.94E-06 --- 2.94E-06 

Пътно движение 

Поради широкото използване на петрола като гориво за автомобилите, участващи в пътното движение, са 

възможни директни изпускания към повърхностните води, в резултат от пътния трафик. Директни изпускания 

могат да се случат най-вече от мостове, бордове на фериботи и др. във връзка с неизправни разпределителни 

системи на горивото в превозните средства като напр. течащи карбуратори, тръбни съединения и др. 

Водостичания от пътищата след дъжд също могат да съдържат следи от петролни компоненти.   

От 592 проби, анализирани за периода от 1991 до 1995, 41 показаха съдържание на МТБЕ. Концентрациите на 

МТБЕ варираха от 0.2 до 8.7 мкг/л, при средна стойност от 1.5 мкг/л. 

Като реалистична ситуация на най-лош сценарий, РЕС за МТБЕ могат да се определят в малък поток, приемащ 

водостичания от дълга отсечка на автомагистрала. Според наличните изследвания, РЕС за МТБЕ са най-вероятно 

по-малко от 10 мкг/л и въздействието на други замърсители, идващи от пътното движение (BTEX, PAH, тежки 

метали), по отношение на потенциала или концентрациите на водна токсичност надвишава това на МТБЕ. На 

база данните от проведените наблюдения и ако не се отчита допълно разтваряне в приемните повърхностни води, 

PECлокалноводно, пътно водостичане е: 

PECлокалнаводно, пътно водостичане = 1.5 мкг/л 

Плавателни средства за развлечение, зареждани с гориво 

Моторните лодки и дейности от съпоставим характер водят до директни изпускания на петрол към водната среда 

чрез разливи и отработени газове.  

Определени видове плавателни средства (най-вече при извънбордови двигатели и джетове) насочват своите 

отработени газове директно към водната повърхност. Двутактовите двигатели, най-често използвани при 

плавателните средства, използвани за развлечение са особено неефективни в своята употреба на гориво. Дори 



 

 

при правилно функциониращи двигатели >>25% от горивото преминава към водата чрез изходящите газове. 

Емисиите изходящи TOC (Общи органични въглероди) от четиритактови двигатели (и двутактови двигатели с 

инжекционно зареждане) са обикновено доста по-ниски от традиционните двутактови двигатели.  

Разливи на петрол директно към повърхностната вода могат да се случат при включване или зареждане на 

петролния резервовар, като карбураторът прелива при наклоняване на двигателя. Такова изпускане се оценява на 

по-малко от 0.1% от общото потребление на гориво и много ниско в сравнение с емисиите на отработени газове. 

Средно измерени концентрации на МТБЕ в повърхностна вода, където лодките се явяват основен източник на 

МТБЕ са <0.1-12 мкг/л. В зависимост от местните условия “умерен” трафик на лодки изглежда води до 2-3 мкг/л, 

а засилен трафик >10 мкг/л концентрация. Максималните измерени стойности 100 мкг/л се приемат за 

краткосрочни пикови стойности. Приема се, че средната концентрация в период на засилен трафик представлява 

реалистичните локални концентрации, поради което PECлокалниплаване с лодка по вода е: 

PECлокалнаплаване с лодка по вода= 12 мкг/л 

 

 9.8.2.4.3. Концентрация на експозиция в почва и седименти 

Пътищата на експозиция, взети предвид при изчисленията на PECлокални се явяват прилагането на неочистена 

утайка в земеделието, а също и сухото и влажно отлагане от атмосферата. Концентрацията в почвата 

(Cлокалнапочва) може да бъде изчислена с помощта на наземно регистриране на изтичането на отлаганията на кг 

почва и концентрацията на утайка (вж. Таблица 95).  

Концентрацията на МТБЕ в подземните води се изчислява за непряка експозиция на хората чрез питейната вода. 

Като показание за евентуалните нива на подпочвените води се взема коцентрацията в поровите води на 

земеделската почва. Това е допускът за най-лош сценарий, като се пренебрегват трансформирането и 

разреждането в по-дълбоките слоеве на почвата. 

Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почвата и поровите води за широко използване, предполагащо 

неконтролируемо въздействие, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 95. 

Предвидените концентрации на експозиция (PEC) в седименти за широко използване, предполагащо 

неконтролируемо въздействие, изчислени по EUSES (2008) са представени в Таблица 95. 

Таблица 95: Предвидени концентрации на експозиция (PEC) в почва и седименти 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 4.14E-04 3.69E-04 7.83E-04 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 5.37E-05 4.84E-05 1.02E-04 

Земеделска почва – 30 д (мг/кгмокро тегло) 3.56E-05 8.53E-05 1.21E-04 

Земеделска почва – 180 д (мг/кгмокро тегло) 3.56E-05 3.41E-05 6.97E-05 

Тревни площи  – 180 д (мг/кгмокро тегло) 3.57E-05 --- 3.57E-05 

Подземни води (мг/л) 1.27E-04 --- 1.27E-04 

Пътно движение 

Директно изпускане 

Изпускане към почвата може да възникне директно от автомобилите, в резултат на неизправни и причиняващи 

утечки горивни системи и при пътно-транспортни произшествия. Може да се приеме, че концентрациите в 

околната среда ще бъдат локално най-високи по участъците, встрани от пътя. От друга страна, няма много 

доказателства, че изпускащи горивни системи на превозните средства биха причили забележимо и всеобщо 

замърсяване на почвата с петрол по пътните банкети, паркинг и други свързани площи. Високата степен на 

летливост на петрола и неговите компоненти от най-горния слой на почвата снижава възможността за 

замърсяване на почвата, за разлика от по-малко летливите изтичащи моторни масла и дизелов газьол. 

Инцидентните разливи по време на транспортиране на петрол (с авто-цистерни) и пътно-транспортните 

произшествия са безспорно възможни източници на замърсяване на почвата и подземните води с МТБЕ. От друга 

страна, не е направена количествена местна оценка от източниците, споменати по-горе. 

Влажно утаяване и инфилтриране на водостичанията 



 

 

Изпускането на МТБЕ в почвата възниква като утаяване след емисии във въздуха от различни източници. Най-

високите измерени концентрации на МТБЕ от влажно утаяване в градска среда в Съединените Щати (US) са били 

2-4 мкг/л (Rykowski, 1996; Squillace и съавтори, 1997). Най-високата измерена концентрация при водостичане в 

градска среда е 8.7 мкг/л (0.2 до 8.7 (мкг/л) при средна стойност 1.5 мкг/л) (Delzer и съавтори, 1996). 

Ако водостичането се инфилтрира в горния слой почва, максималната концентрация в поровите води е 8.7 мкг/л. 

С помощта на метод за равновесно разделяне, PECлокалнапочва от влажно утавяване и инфилтирано водостичане 

(най-лош допуск) ще бъде: 

PEC локалнапочва = 67.6 мкг/кг мокро тегло 

 

9.8.2.4.4. Компонент на околна среда - атмосфера 

Концентрацията на вещестото във въздуха се изчислява на разстояние от 100м от точката на източника (Reach 

Guidance R.16, 2008).  В изчисленията на PECлокални за въздух, се вземат предвид както емисиите от точката на 

източника, така и емисиите от пречиствателната станция. Предвидените концентрации на екпозиция (PEC) във 

въздуха за широко използване, предполагащо неконтролируемо въздействие, изчислени по EUSES (2008), са 

представени в Таблица 96. 

Таблица 96: Предвидена Концентрация на Екпозиция (PEC) във въздуха 

Компоненти на околна среда 
Локална 

концентрация 

Регионална 

концентрация 

Обща 

концентрация 

Въздух – епизодична (мг/м
3
) 9.71E-06 --- 9.71E-06 

Въздух – средногодишна (мг/м
3
) 9.71E-06 1.30E-03 1.31E-03 

Превозни средства, зареждани с петрол 

Налице са данни от мониторинг на концентрациите на МТБЕ в градския въздух, концентрациите в пиковите 

часове до дългосрочни осреднени стойности. Концентрациите на въздуха, в резултат на трафика, силно зависят 

от местната ситуация и състава на местния автомобилен парк.  

Измерените фонови концентрации в САЩ са в границите от 0.7-2.7 мкг/м
3
 (смесени), а измерените средни 

концентрации във високо урбанизирани райони  на САЩ са 3.5 до 17 мкг/м
3
. Трудно е да се направи директна 

съпоставка между регионалните стойности и измерените в Америка данни поради различни обеми на трафика, 

местния автомобилен парк и средната концентрация на МТБЕ в петрола. По тази причина, големите американски 

метрополитни райони са най-вероятно райони с по-високо потребление и емисии отколкото регионите на EUSES 

и резултатите от мониторинга и моделирането са в добра координация. 

 

9.8.2.4.5. Концентрация на експозицията, отнасяща се до хранителната верига (Вторично отравяне) 

Оценка на експозицията чрез вторично отравяне не е извършена за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен (T) или вреден 

(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

  



ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА РИСКА 

Характеризирането на риска за МТБЕ е проведено на база PNEC и DNEL, представени в Таблици 97-99.  

По отношение на локалните дермални ефекти (краткосрочна и дългосрочна експозиция) са налице единствено 

качествени данни, което затруднява разпознаването на водещото въздействие върху здравето за съответните 

образци на експозиция. Освен това, не може да бъде изключено, че „количествените” крайни точки ще бъдат по-

критични от „качествените” крайни точки. По тази причина, характеризирането на риска за МТБЕ трябва да е 

едновременно (полу-)количествено (системни ефекти след вдишване и дермална експозиция) както и качествено, 

за локални дермални ефекти. И двете оценки трябва да демонстрират контрол на рисковете. 

Таблица 97: PNEC, използвани в определянето на риска 

Компоненти на околната среда PNEC 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 

Морска вода (мг/л) 0.26 

Сладководни седименти (мг/кг мокро тегло) 5 

Морски седименти (мг/кг мокро тегло) 1.17 

Почва (мг/кг мокро тегло) 1.43 

STP (мг/л) 71 

Таблица 98: DNELs за работници, използвани в определянето на риска 

Пътища DNEL 

Остра - системни ефекти 

Дермална (мг/кг телесно тегло/ден) - 

Чрез вдишване (мг/м
3
) - 

Остра - локални ефекти 

Дермална (мг/см
2
) не подлежи на количествено определяне 

Чрез вдишване (мг/м
3
) 357 

Дългосрочна - системни ефекти 

Дермална (мг/кг телесно тегло/ден) 5100 

Чрез вдишване (мг/м
3
) 178.5 

Дългосрочна – локални ефекти 

Дермална (мг/см
2
) - 

Чрез вдишване (мг/м
3
) - 

 

Таблица 99: DNELs за общото население, използвани в определянето на риска 

Пътища DNEL 

Остра - системни ефекти 

Дермална (мг/кг телесно тегло/ден) - 

Чрез вдишване (мг/м
3
) - 

Остра - локални ефекти 

Дермална (мг/см
2
) не подлежи на количествено определяне 

Чрез вдишване (мг/м
3
) 214 

Дългосрочна - системни ефекти 

Дермална (мг/кг телесно тегло/ден) 3750 

Чрез вдишване (мг/м
3
) 53.6 

Орална (мг/кг телесно тегло/ден) 7.1 

 



 

 

10.2. Формулиране 

10.2.1. Здраве на човека  

10.2.1.1. Работници 

Експозицията на работниците и коефициентите на характеризиране на риска (RCR) за дейности, свързани с 

формулирането на МТБЕ са оценени с помощта на ECETOC TRA версия 2 и данните за експозиция (tier 2/степен 

2 оценка: данни от EU RAR за МТБЕ (Европейски Съюз, 2002)), където е необходимо. Комбинациите от работни 

условия и мерки за управление на риска, съответстващи на RCR по-малко от 1 са представени в глава 9.2. В 

Таблица 105 са представени стойности/оценки на експозиция за пълна работна смяна и краткосрочна експозиция 

и характеризирането на риска /RCR (експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана) за допълващите 

сценарии. 

Таблица 105: Нива на експозиция и коефициенти характеризиране на риска след оценка на безопасната 

употреба за СЕ2 Формулиране на МТБЕ с помощта на ECETOC TRA v2 модела. 

 Оценки по Степен 2/Tier-2 са представени с удебелен шрифт. 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/д)  

 

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15] 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.34 0.0002 0.0001 0.0003 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.0001 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

С вземане на проби 

[CS56] 

35 (=125 

мг/м
3
) 

0.27 0.70 0.00005 0.70 
35 (=125 

мг/м
3
) 

0.35 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

Употреба в затворени 

периодични процеси 

[CS37]; 

С вземане на проби 

[CS56] 

10 (=36 

мг/м
3
) 

0.07 0.20 0.00001 0.20 
97 (=346 

мг/м
3
) 

0.97 

Общи експозиции 

(отворени системи) 

[CS16]; 

Периодичен процес 

[CS55]; С вземане на 

проби [CS56]; 

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели 

или контейнери . [CS45] 

10 (=36 

мг/м
3
) 

1.37 0.20 0.0003 0.20 
10 (=36 

мг/м
3
) 

0.10 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15];   

Периодични процеси 

при повишени 

температури [CS136]; С 

вземане на проби 

[CS56] 

10 (=36 

мг/м
3
) 

0.07 0.20 0.00001 0.20 
10 (=36 

мг/м
3
) 

0.10 

Вземане на проби от 

процеса [CS2]  

10 (=35.7 

мг/м
3
) 

0.07 0.20 0.00001 0.20 
10 (=36 

мг/м
3
) 

0.10 

Лабораторни дейности 

[CS36]; Почистване 

[CS47] [забърсване, 

почистване с четка, 

5 (=18 

мг/м
3
) 

0.07 0.10 0.00001 0.10 
5 (=18 

мг/м
3
) 

0.05 



 

 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/д)  

 

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

промивка] 

Зареждане и изпразване 

на насипни продукти 

(затворени системи) 

[CS501]; Специални 

съоръжения [CS81] 

4.5 (=16 

мг/м
3
) 

1.37 0.09 0.0003 0.09 
4.5 (=16 

мг/м
3
) 

0.05 

Операции по смесване  

(отворени системи) 

[CS30]; Периодичен 

процес [CS55] 

25 (=89 

мг/м
3
) 

2.74 0.50 0.0005 0.50 
25 (=89 

мг/м
3
) 

0.25 

Ръчни операции [CS34]; 

Прехвърляне/ изливане 

от контейнери [CS22]; 

Общи съоръжения 

[CS82] 

25 (=89 

мг/м
3
) 

2.74 0.50 0.0005 0.50 
25 (=89 

мг/м
3
) 

0.25 

Прехвърляне на 

варел/партида [CS8]; 

Специални съоръжения 

[CS81] 

4.5 (=16 

мг/м
3
) 

1.37 0.09 0.0003 0.09 
4.5 (=16 

мг/м
3
) 

0.05 

Пълнене на варел и 

малка опаковка[CS6]; 

Специални съоръжения 

[CS81] 

20 (=71 

мг/м
3
) 

1.37 0.40 0.0003 0.40 
20 (=71 

мг/м
3
) 

0.20 

Почистване и 

техническа поддръжка 

на оборудване [CS39]; 

Общи съоръжения 

[CS82] 

15 (=54 

мг/м
3
) 

2.74 0.30 0.0005 0.30 
25 (=89 

мг/м
3
) 

0.25 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15] 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.07 0.0002 0.00001 0.0002 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.0001 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

С вземане на проби 

[CS56] 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.27 0.60 0.00005 0.60 
50 (=179 

мг/м
3
) 

0.50 

Характеризирането на риска /RCR/ по отношение на експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана за 

пълна работна смяна и оценките/стойностите за краткосрочна експозиция на допълващите сценарии са всички 

под 1. Ето защо, „контролът на рисковете” се гарантира за количествените крайни точки, въз основа на наличните 

данни за формулиране на МТБЕ. 

Качествено характеризиране на риска за работници 

 

МТБЕ се отличава с тази особеност, че повтаряща се експозиция на кожата може да завърши с умора на кожата 

(и последващ риск от токсична екзема) поради свойствата на ефективно липидно извличане, въздействие, което 

се явява общо за голям брой органични разтворители. В допълнение (и вероятно във връзка с това), МТБЕ е 

класифициран като причиняващ кожни дразнения, въз основа на изследванията за кожни дразнения, в които 

експозицията се случва при оклузивни условия. За умора на кожата и дразнене на кожата не може да бъде 

извършена количествено определяне на риска, тъй като наличните данни не са подходящи за количествена 

оценка. Ето защо, качествено определяне на риска трябва да бъде извършено в съответствие с ръководството на 

REACH относно информационните изисквания и оценката на химическата безопасност, Част Е: „Характеристика 



 

 

на Риска”.  

 

Дразнене на кожата 

Поради свойствата на МТБЕ да предизвиква дразнене на кожата, от гледна точка на безопасността, трябва да се 

използват подходящи предпазни ръкавици при работа с разтвори, съдържащи повече от 10% МТБЕ **
)
 (като чист 

МТБЕ) и в случай на риск от случайни разливи, при обработка на замърсени повърхности или елементи (за 

повече подробности относно типа на препоръчваните ръкавици: вж. глава 9.1.1). 

**
)
 Общата граница на концентрацията за Категория 2 вещества, дразнещи кожата в Регламент (EC) 

1272/2008 е 10%. 

 

Умора на кожата 

Умората на кожата, в резултат на дермален контакт с етери на горивото ще се случи единствено в случай на 

продължителен непрекъснат дермален контакт с чиста течност за период по-дълъг от 10 минути, повтарящ се 

всеки работен ден (Alderman, M.H. и Hanley M.J., 1982). При тези условия кожните липиди частично се разтварят 

и отмиват от кожата. Лишената от мазнини кожа става по-уязвима на дерматит и алергичен дерматит, тъй като е 

изгубена кожната бариера. 

Рискът да възникне умора на кожата, в резултат на дермална експозиция на МТБЕ се определя от действителната 

дермална експозция. Поради летливостта на горивните етери, повечето горивни етери бързо ще изчезнат от 

кожата, в резултат на изпарение. Може да се изчисли, че доза въздействие върху кожата от 5 мг/см
2
/ден МТБЕ 

(дневна доза в най-лош сценарий, оценена с ECETOC TRA version 2) ще се изпари от кожата за по-малко от 1 

минута при скорост на изпарение на МТБЕ от 16.8 мг/см
2
/мин. (вж. Приложение R.14-1 от “Ръководство за 

информационните изисквания и оценка на химическата безопасност” (Глава R.14: Определяне на работната 

експозиция). Ето защо, може да бъде заключено, че рискът от възникване на умора на кожата е несъществен, 

поради високата скорост на изпарение на МТБЕ и фактът, че се използват предпазни ръкавици, за да се 

предотврати кожно дразнение. 

 

10.2.1.2.Потребители 

Неприложимо. 

 

10.2.1.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Характеризирането на риска (експозиция чрез вдишване, орална и комбинирана) за непряка експозиция на хора 

чрез околната среда е представено в Таблица 106. 

Таблица 106: Характеризиране на риска за хора, изложени на експозиция чрез околна среда 

Непряк реципиент DNEL 

Доза, допустима за 

човека  
RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Питейна вода (мг/кг/ден) 7.1 1.01E-02 1.21E-05 1.42E-03 1.70E-06 

Риба (мг/кг/ден) 7.1 3.27E-06 1.10E-06 4.61E-07 1.55E-07 

Овощни култури (мг/кг/ден) 7.1 8.29E-04 1.71E-06 1.17E-04 2.41E-07 

Кореноплодни култури 

(мг/кг/ден) 
7.1 2.09E-03 1.80E-06 2.94E-04 2.54E-07 

Месо (мг/кг/ден) 7.1 3.40E-07 6.44E-10 4.79E-08 9.07E-11 

Мляко (мг/кг/ден) 7.1 6.34E-06 1.20E-08 8.93E-07 1.69E-09 

Въздух (мг/кг/ден) 7.1 1.80E-01 3.71E-04 2.54E-02 5.23E-05 

Общ дневен прием (мг/кг/ден) 7.1 1.93E-01 3.88E-04 2.72E-02 5.46E-05 

 

 

10.2.2. Околна среда 

10.2.2.1. Водни компоненти на околната среда (включително седименти) 



 

 

Характеризирането на риска за водна среда е представено в Таблица 107. 

Таблица 107: Характеризиране на риска за водна среда 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 1.43E-03 4.22E-04 2.81E-04 8.27E-05 

Морска вода (мг/л) 0.26 1.56E-04 5.47E-05 5.99E-04 2.10E-04 

Сладководни седименти (мг/кгмокро 

тегло) 
5 1.40E-03 3.69E-04 2.81E-04 7.38E-05 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.17 1.53E-04 4.84E-05 1.31E-04 4.14E-05 

10.2.2.2. Земна среда 

Характеризирането на риска за земна среда е представено в Таблица 108. 

Таблица 108: Характеризиране на риска за земна среда 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Почва (мг/кгмокро тегло) 1.43 9.94E-02 8.53E-05 6.96E-02 5.98E-05 

 

10.2.2.3. Компонент на околна среда - атмосфера 

Няма налични индикации или анализи, че концентрациите на МТБЕ в околния въздух могат да причинят 

директно неблагоприятно въздействие върху растения или животни. Тъй като няма изпитни данни за въздушната 

среда и изчисление на PNECatmopsheric не е възможно, то не е възможно количествено характеризиране на риска във 

вид на PEC/PNEC сравнение. 

 

10.2.2.4. Микробиологична активност във водопречиствателни станции 

Характеризирането на риска за пречиствателни станции е представено в Таблица 109. 

Таблица 109: Характеризиране на риска за пречиствателни станции 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Изходящ поток от 

пречиствателна станция (мг/л) 
71 1.01E-02 --- 1.42E-04 --- 

 

10.2.2.5. Вторично отравяне 

Характеризиране на риска чрез вторично отравяне не е извършено за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен (T) или вреден 

(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

10.5 Транспорт и дистрибуция 

10.5.1. Здраве на човека  

10.5.1.1. Работници 

Експозицията на работниците и коефициентите на характеризиране на риска (RCR) за дейности, свързани с 



 

 

транспорта и дистрибуцията на МТБЕ са оценени с помощта на ECETOC TRA версия 2 и данните за експозиция 

(tier 2/степен 2 оценка: данни от EU RAR за МТБЕ (Европейски Съюз, 2002)), където е необходимо. 

Комбинациите от работни условия и мерки за управление на риска, съответстващи на RCR по-малко от 1, са 

представени в глава 9.5. В Таблица 120, са представени стойности/оценки на експозиция за пълна работна смяна 

и краткосрочна експозиция и характеризирането на риска /RCR (експозиция чрез вдишване, дермална и 

комбинирана) за допълващите сценарии. 

Таблица 120: Нива на експозиция и коефициенти характеризиране на риска след оценка на безопасната 

употреба за СЕ5 Транспорт и дистрибуцияs на МТБЕ с помощта на ECETOC TRA v2 модела. 

 

Tier-2 оценки са представени с удебелен шрифт. 

 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогноз. 

експозиция 

(ppm) 

Прогнозна 

Дермална 

експозици

я (мг/кг/д)  

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогноз. 

експозици

я (ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15] 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.34 0.0002 0.0001 0.0003 

0.01 

(=0.04 

мг/м
3
) 

0.0001 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

С вземане на проби 

[CS56] 

35 (=125 

мг/м
3
) 

0.27 0.70 0.0001 0.70 

35 

(=125 

мг/м
3
) 

0.35 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

Употреба в затворени 

периодични процеси 

[CS37];  

С вземане на проби 

[CS56] 

42 (=150 

мг/м
3
) 

0.07 0.84 0.00001 0.84 

70 

(=250 

мг/м
3
) 

0.70 

Общи експозиции 

(отворени системи) 

[CS16]; 

Периодичен процес 

[CS55]; С вземане на 

проби [CS56];  

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели или 

контейнери  [CS45] 

10 (=36 

мг/м
3
) 

1.37 0.20 0.0003 0.20 
10 (=36 

мг/м
3
) 

0.10 

Вземане на проби от 

процеса [CS2] 
10 (=36 

мг/м
3
) 

0.07 0.20 0.00001 0.20 
17.5  

(=63 

мг/м
3
) 

0.18 

Лабораторни дейности 

[CS36]; Почистване 

[CS47] [забърсване, 

почистване с четка, 

промивка] 

5 (=17.9 

мг/м
3
) 

0.07 0.10 0.00001 0.10 
5 (=18 

мг/м
3
) 

0.05 

Зареждане и изпразване 

на насипни продукти 

(затворени системи) 

[CS501]; Специални 

съоръжения [CS81] 

21 (=75.0 

мг/м
3
) 

1.37 0.42 0.0003 0.42 
50 

(=179 

мг/м
3
) 

0.50 

Зареждане и изпразване 

на насипни продукти 

(отворени системи) 

[CS503]; Общи 

съоръжения [CS82] 

25 (=89 

мг/м
3
) 

1.37 0.50 0.0003 0.50 
25 (=89 

мг/м
3
) 

0.25 



 

 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогноз. 

експозиция 

(ppm) 

Прогнозна 

Дермална 

експозици

я (мг/кг/д)  

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогноз. 

експозици

я (ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Пълнене на варел и малка 

опаковка[CS6]; 

Специални съоръжения 

[CS81] 

20 (=71 

мг/м
3
) 

1.37 0.40 0.0003 0.40 
20 (=71 

мг/м
3
) 

0.20 

Почистване и техническа 

поддръжка на оборудване 

[CS39]. Общи съоръжения 

[CS82] 

25 (=89 

мг/м
3
) 

2.7 0.50 0.001 0.50 
25 (=89 

мг/м
3
) 

0.25 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15] 

0.01 (=0 

мг/м
3
) 

0.34 0.0002 0.0001 0.0003 
0.01 (=0 

мг/м
3
) 

0.0001 

Съхранение [CS67];  

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

С вземане на проби 

[CS56] 

10 (=36 

мг/м
3
) 

0.27 0.20 0.0001 0.20 

50 

(=179 

мг/м
3
) 

0.50 

Характеризирането на риска /RCR/ по отношение на експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана за 

пълна работна смяна и оценките/стойностите за краткосрочна експозиция на допълващите сценарии са всички ≤ 

1. Ето защо, „контрол на рисковете” се гарантира за количествените крайни точки, въз основа на наличните 

данни за транспорт и дистрибуция на МТБЕ. 

Качествено характеризиране на риска за работници 

 

МТБЕ се отличава с тази особеност, че повтаряща се експозиция на кожата може да завърши с умора на кожата 

(и последващ риск от токсична екзема) поради свойствата на ефективно липидно извличане, въздействие, което 

се явява общо за голям брой органични разтворители. В допълнение (и вероятно във връзка с това), МТБЕ е 

класифициран като причиняващ кожни дразнения, въз основа на изследванията за кожни дразнения, в които 

експозицията се случва при оклузивни условия. За умора на кожата и дразнене на кожата не може да бъде 

извършена количествено определяне на риска, тъй като наличните данни не са подходящи за количествена 

оценка. Ето защо, качествено определяне на риска трябва да бъде извършено в съответствие с ръководството на 

REACH относно информационните изисквания и оценката на химическата безопасност, Част Е: „Характеристика 

на Риска”.  

 

 

Дразнене на кожата 

Поради свойствата на МТБЕ да предизвиква дразнене на кожата, от гледна точка на безопасността, трябва да се 

използват подходящи предпазни ръкавици при работа с разтвори, съдържащи повече от 10% МТБЕ **
)
 (като чист 

МТБЕ) и в случай на риск от случайни разливи, при обработка на замърсени повърхности или елементи (за 

повече подробности относно типа на препоръчваните ръкавици: вж. глава 9.1.1). 

**
)
 Общата граница на концентрацията за Категория 2 вещества, дразнещи кожата в Регламент (EC) 

1272/2008 е 10%. 

 

Умора на кожата 

Умората на кожата, в резултат на дермален контакт с етери на горивото ще се случи единствено в случай на 

продължителен непрекъснат дермален контакт с чиста течност за период по-дълъг от 10 минути, повтарящ се 

всеки работен ден (Alderman, M.H. и Hanley M.J., 1982). При тези условия кожните липиди частично се разтварят 

и отмиват от кожата. Лишената от мазнини кожа става по-уязвима на дерматит и алергичен дерматит, тъй като е 

изгубена кожната бариера. 

Рискът да възникне умора на кожата, в резултат на дермална експозиция на МТБЕ се определя от действителната 

дермална експозция. Поради летливостта на горивните етери, повечето горивни етери бързо ще изчезнат от 

кожата, в резултат на изпарение. Може да се изчисли, че доза въздействие върху кожата от 5 мг/см
2
/ден МТБЕ 

(дневна доза в най-лош сценарий, оценена с ECETOC TRA version 2) ще се изпари от кожата за по-малко от 1 

минута при скорост на изпарение на МТБЕ от 16.8 мг/см
2
/мин. (вж. Приложение R.14-1 от “Ръководство за 



 

 

информационните изисквания и оценка на химическата безопасност” (Глава R.14: Определяне на работната 

експозиция). Ето защо, може да бъде заключено, че рискът от възникване на умора на кожата е несъществен, 

поради високата скорост на изпарение на МТБЕ и фактът, че се използват предпазни ръкавици, за да се 

предотврати кожно дразнение. 

10.5.1.2. Потребители 

Неприложимо. 

 

10.5.1.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Характеризирането на риска (експозиция чрез вдишване, орална и комбинирана) за непряка експозиция на хора 

чрез околната среда е представено в Таблици 121 и 122. 

Таблица 121: Характеризиране на риска за хора, изложени на експозиция чрез околна среда - дистрибуция 

Непряк реципиент DNEL 

Доза, допустима за 

човека  
RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Питейна вода (мг/кг/ден) 7.1 7.73E-05 1.21E-05 1.09E-05 1.70E-06 

Риба (мг/кг/ден) 7.1 3.17E-06 1.10E-06 4.46E-07 1.55E-07 

Овощни култури (мг/кг/ден) 7.1 4.92E-06 1.71E-06 6.93E-07 2.41E-07 

Кореноплодни култури 

(мг/кг/ден) 
7.1 1.59E-05 1.80E-06 2.24E-06 2.54E-07 

Месо (мг/кг/ден) 7.1 2.13E-09 6.44E-10 3.00E-10 9.07E-11 

Мляко (мг/кг/ден) 7.1 3.97E-08 1.20E-08 5.59E-09 1.69E-09 

Въздух (мг/кг/ден) 7.1 1.07E-03 3.71E-04 1.51E-04 5.23E-05 

Общ дневен прием (мг/кг/ден) 7.1 1.17E-03 3.88E-04 1.65E-04 5.46E-05 

Таблица 122: Характеризиране на риска за хора, изложени на експозиция чрез околна среда - съхранение 

Непряк реципиент DNEL 

Доза, допустима за 

човека  
RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Питейна вода (мг/кг/ден) 7.1 2.76E-04 1.21E-05 3.89E-05 1.70E-06 

Риба (мг/кг/ден) 7.1 3.65E-06 1.10E-06 5.14E-07 1.55E-07 

Овощни култури (мг/кг/ден) 7.1 1.83E-06 1.71E-06 2.58E-07 2.41E-07 

Кореноплодни култури 

(мг/кг/ден) 
7.1 5.69E-05 1.80E-06 8.01E-06 2.54E-07 

Месо (мг/кг/ден) 7.1 2.41E-09 6.44E-10 3.39E-10 9.07E-11 

Мляко (мг/кг/ден) 7.1 4.49E-08 1.20E-08 6.32E-09 1.69E-09 

Въздух (мг/кг/ден) 7.1 3.92E-04 3.71E-04 5.52E-05 5.23E-05 

Общ дневен прием (мг/кг/ден) 7.1 7.30E-04 3.88E-04 1.03E-04 5.46E-05 

 

 

10.5.2. Околна среда 

10.5.2.1. Водни компоненти на околната среда (включително седименти) 

Характеризирането на риска за водна среда е представено в Таблици 123 и 124. 

Таблица 123: Характеризиране на риска за водна среда- дистрибуция 



 

 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 1.39E-03 4.22E-04 2.72E-04 8.27E-05 

Морска вода (мг/л) 0.26 5.37E-03 5.47E-05 2.06E-02 2.10E-04 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 5 1.36E-03 3.69E-04 2.72E-04 7.38E-05 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.17 5.26E-03 4.84E-05 4.50E-03 4.14E-05 

Таблица 124: Характеризиране на риска за водна среда- съхранение 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 1.40E-03 4.22E-04 2.75E-04 8.27E-05 

Морска вода (мг/л) 0.26 1.52E-04 5.47E-05 5.87E-04 2.10E-04 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 5 1.37E-03 3.69E-04 2.75E-04 7.38E-05 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.17 1.50E-04 4.84E-05 1.28E-04 4.14E-05 

 

 

10.5.2.2. Земна среда 

Характеризирането на риска за земна среда е представено в Таблици 125 и 126. 

Таблица 125: Характеризиране на риска за земна среда - дистрибуция 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Почва (мг/кгмокро тегло) 1.43 1.55E-03 8.53E-05 1.09E-03 5.98E-05 

Таблица 126: Характеризиране на риска за земна среда - съхранение 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Почва (мг/кгмокро тегло) 1.43 8.93E-03 8.53E-05 6.26E-03 5.98E-05 

 

 

10.5.2.3. Компонент на околна среда - атмосфера 

Няма налични индикации или анализи, че концентрациите на МТБЕ в околния въздух могат да причинят 

директно неблагоприятно въздействие върху растения или животни. Тъй като няма изпитни данни за въздушната 

среда и изчисление на PNECatmopsheric не е възможно, то не е възможно количествено характеризиране на риска във 

вид на PEC/PNEC сравнение. 

10.5.2.4. Микробиологична активност във водопречиствателни станции 

Характеризирането на риска за пречиствателни станции е представено в Таблици 127 и 128. 

 

 

 



 

 

Таблица 127: Характеризиране на риска за пречиствателни станции - дистрибуция 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Изходящ поток от 

пречиствателна станция (мг/л) 
71 9.64E-03 --- 1.36E-04 --- 

Таблица 128: Характеризиране на риска за водна среда STPs - съхранение 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Изходящ поток от 

пречиствателна станция (мг/л) 
71 9.78E-03 --- 1.38E-04 --- 

 

10.5.2.5. Вторично отравяне 

Характеризиране на риска чрез вторично отравяне не е извършено за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен(T) или 

вреден(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

10.6. Употреба на гориво - Индустриална 

10.6.1. Здраве на човека  

10.6.1.1. Работници 

Експозицията на работниците и коефициентите на характеризиране на риска (RCR) за дейности, свързани с 

употреба на гориво (Индустриална) са оценени с помощта на ECETOC TRA версия 2 и данните за експозиция 

(tier 2/степен 2 оценка: данни от EU RAR за МТБЕ (Европейски Съюз, 2002)), където е необходимо. 

Комбинациите от работни условия и мерки за управление на риска, съответстващи на RCR по-малко от 1,са 

представени в глава 9.6. В Таблица 129, са представени стойности/оценки на експозиция за пълна работна смяна 

и краткосрочна експозиция и характеризирането на риска /RCR (експозиция чрез вдишване, дермална и 

комбинирана) за допълващите сценарии. 

Таблица 129: Нива на експозиция и коефициенти характеризиране на риска след оценка на безопасната 

употреба за СЕ6 – Индустриална употреба на гориво, с помощта на ECETOC TRA v2 модела 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/d)  

 

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Прехвърляне на 

насипни товари 

[CS14];   

Периодичен процес 

[CS55]; С вземане на 

проби [CS56];  

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели 

или контейнери  

[CS45] 

18 (=64 

мг/м
3
) 

0.82 0.36 0.0002 0.36 
18 (=64 

мг/м
3
) 

0.18 

Прехвърляне на 

варел/партида [CS8]; 

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели 

18 (=64 

мг/м
3
) 

0.82 0.36 0.0002 0.3602 
18 (=64 

мг/м
3
) 

0.18 



 

 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/d)  

 

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

или контейнери . 

[CS45]; Прехвърляне 

на насипни товари 

[CS14];   

Специални 

съоръжения [CS81] 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]  

0.006 

(=0.02 

мг/м
3
) 

0.20 0.0001 0.00004 0.0002 

0.006 

(=0.02 

мг/м
3
) 

0.0001 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15];  

С вземане на проби 

[CS56] 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.16 0.60 0.00003 0.60 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]; 

Употреба в затворени 

периодични процеси 

[CS37];  

С вземане на проби 

[CS56] 

36 (=129 

мг/м
3
) 

0.04 0.72 0.00001 0.72 
60 (=214 

мг/м
3
) 

0.60 

(затворени системи) 

[CS107] Употреба на 

гориво 

15 (=54 

мг/м
3
) 

0.04 0.30 0.00001 0.30 
15 (=54 

мг/м
3
) 

0.15 

(затворени системи) 

[CS107]; Периодичен 

процес [CS55]. 

36 (=129 

мг/м
3
) 

0.04 0.72 0.000008 0.72 
60 (=214 

мг/м
3
) 

0.60 

Почистване и 

техническа поддръжка 

на оборудване [CS39]; 

Общи съоръжения 

[CS82] напр. 

ремонтирането на 

бензинови помпи да се 

извършва на закрито 

9 (=32 

мг/м
3
) 

1.65 0.18 0.0003 0.18 
15 (=54 

мг/м
3
) 

0.15 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15]  

0.006 

(=0.02 

мг/м
3
) 

0.20 0.0001 0.00004 0.0002 

0.006 

(=0.02 

мг/м
3
) 

0.0001 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) 

[CS15];  

С вземане на проби 

[CS56] 

21 (=75 

мг/м
3
) 

0.16 0.42 0.00003 0.4200 
21 (=75 

мг/м
3
) 

0.21 

Характеризирането на риска /RCR/ по отношение на експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана за 

пълна работна смяна и оценките/стойностите за краткосрочна експозиция на допълващите сценариите са всички 

≤ 1. Ето защо, „контрол на рисковете” се гарантира за количествените крайни точки, въз основа на наличните 

данни за употреба на гориво (индустриална). 

Качествено характеризиране на риска за работници 

 

МТБЕ се отличава с тази особеност, че повтаряща се експозиция на кожата може да завърши с умора на кожата 

(и последващ риск от токсична екзема) поради свойствата на ефективно липидно извличане, въздействие, което 



 

 

се явява общо за голям брой органични разтворители. В допълнение (и вероятно във връзка с това), МТБЕ е 

класифициран като причиняващ кожни дразнения, въз основа на изследванията за кожни дразнения, в които 

експозицията се случва при оклузивни условия. За умора на кожата и дразнене на кожата не може да бъде 

извършена количествено определяне на риска, тъй като наличните данни не са подходящи за количествена 

оценка. Ето защо, качествено определяне на риска трябва да бъде извършено в съответствие с ръководството на 

REACH относно информационните изисквания и оценката на химическата безопасност, Част Е: „Характеристика 

на Риска”.  

 

Дразнене на кожата 

Поради свойствата на МТБЕ да предизвиква дразнене на кожата, от гледна точка на безопасността, трябва да се 

използват подходящи предпазни ръкавици при работа с разтвори, съдържащи повече от 10% МТБЕ **
)
 (като чист 

МТБЕ) и в случай на риск от случайни разливи, при обработка на замърсени повърхности или елементи (за 

повече подробности относно типа на препоръчваните ръкавици: вж. глава 9.1.1). 

**
)
 Общата граница на концентрацията за Категория 2 вещества, дразнещи кожата в Регламент (EC) 

1272/2008 е 10%. 

 

Умора на кожата 

Умората на кожата, в резултат на дермален контакт с етери на горивото ще се случи единствено в случай на 

продължителен непрекъснат дермален контакт с чиста течност за период по-дълъг от 10 минути, повтарящ се 

всеки работен ден (Alderman, M.H. и Hanley M.J., 1982). При тези условия кожните липиди частично се разтварят 

и отмиват от кожата. Лишената от мазнини кожа става по-уязвима на дерматит и алергичен дерматит, тъй като е 

изгубена кожната бариера. 

Рискът да възникне умора на кожата, в резултат на дермална експозиция на МТБЕ се определя от действителната 

дермална експозция. Поради летливостта на горивните етери, повечето горивни етери бързо ще изчезнат от 

кожата, в резултат на изпарение. Може да се изчисли, че доза въздействие върху кожата от 5 мг/см
2
/ден МТБЕ 

(дневна доза в най-лош сценарий, оценена с ECETOC TRA version 2) ще се изпари от кожата за по-малко от 1 

минута при скорост на изпарение на МТБЕ от 16.8 мг/см
2
/мин. (вж. Приложение R.14-1 от “Ръководство за 

информационните изисквания и оценка на химическата безопасност” (Глава R.14: Определяне на работната 

експозиция). Ето защо, може да бъде заключено, че рискът от възникване на умора на кожата е несъществен, 

поради високата скорост на изпарение на МТБЕ и фактът, че се използват предпазни ръкавици, за да се 

предотврати кожно дразнение. 

 

 

10.6.1.2. Потребители 

Неприложимо. 

 

10.6.1.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Таблица 130: Характеризиране на риска за хора, изложени на експозиция чрез околна среда 

Непряк реципиент DNEL 

Доза, допустима за 

човека  
RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Питейна вода (мг/кг/ден) 7.1 4.10E-04 1.21E-05 5.77E-05 1.70E-06 

Риба (мг/кг/ден) 7.1 3.12E-06 1.10E-06 4.39E-07 1.55E-07 

Овощни култури (мг/кг/ден) 7.1 3.38E-05 1.71E-06 4.76E-06 2.41E-07 

Кореноплодни култури 

(мг/кг/ден) 
7.1 8.44E-05 1.80E-06 1.19E-05 2.54E-07 

Месо (мг/кг/ден) 7.1 1.38E-08 6.44E-10 1.94E-09 9.07E-11 

Мляко (мг/кг/ден) 7.1 2.58E-07 1.20E-08 3.63E-08 1.69E-09 

Въздух (мг/кг/ден) 7.1 7.33E-03 3.71E-04 1.03E-03 5.23E-05 

Общ дневен прием (мг/кг/ден) 7.1 7.86E-03 3.88E-04 1.11E-03 5.46E-05 

 

 

10.6.2. Околна среда  



 

 

10.6.2.1. Водни компоненти на околната среда (включително седименти) 

Характеризирането на риска за водна среда е представено в Таблица 131. 

Таблица 131: Характеризиране на риска за водна среда 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

 

Локална 
Регионална 

 

Локална 
Регионална 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 1.36E-03 4.22E-04 2.68E-04 8.27E-05 

Морска вода (мг/л) 0.26 1.49E-04 5.47E-05 5.73E-04 2.10E-04 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 5 1.34E-03 3.69E-04 2.68E-04 7.38E-05 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.17 1.46E-04 4.84E-05 1.25E-04 4.14E-05 

 

10.6.2.2. Земна среда 

Характеризирането на риска за земна среда е представено в Таблица 132. 

Таблица 132: Характеризиране на риска за земна среда 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

 

Локална 
Регионална 

 

Локална 
Регионална 

Почва (мг/кгмокро тегло) 1.43 4.33E-03 8.53E-05 3.04E-03 5.98E-05 

 

10.6.2.3. Компонент на околна среда - атмосфера 

Няма налични индикации или анализи, че концентрациите на МТБЕ в околния въздух могат да причинят 

директно неблагоприятно въздействие върху растения или животни. Тъй като няма изпитни данни за въздушната 

среда и изчисление на PNECatmopsheric не е възможно, то не е възможно количествено характеризиране на риска във 

вид на PEC/PNEC сравнение. 

10.6.2.4. Микробиологична активност във водопречиствателни станции 

Характеризирането на риска за пречиствателни станции е представено в Таблица 133. 

Таблица 133: Характеризиране на риска за пречиствателни станции 

 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Изходящ поток от 

пречиствателна станция (мг/л) 
71 9.43E-03 --- 1.33E-04 --- 

10.6.2.5. Вторично отравяне 

Характеризиране на риска чрез вторично отравяне не е извършено за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен(T) или 

вреден(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

 

10.7. Употреба на гориво - професионална 

10.7.1. Здраве на човека  



 

 

10.7.1.1. Работници 

Експозицията на работниците и коефициентите на характеризиране на риска (RCR) за дейности, свързани с 

употреба на гориво (професионална) са оценени с помощта на ECETOC TRA версия 2. Комбинациите от работни 

условия и мерки за управление на риска, съответстващи на RCR по-малко от 1,са представени в глава 9.7. В 

Таблица 134 са представени стойности/оценки на експозиция за пълна работна смяна и краткосрочна експозиция 

и характеризирането на риска /RCR (експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана) за допълващите 

сценарии. 

Таблица 134: Нива на експозиция и коефициенти характеризиране на риска след оценка на безопасната 

употреба за СЕ7 Професионална употреба на гориво, с помощта на ECETOC TRA v2 модела 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/д)  

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Прехвърляне на насипни 

товари [CS14];  

Периодичен процес [CS55]; 

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели или 

контейнери . [CS45] 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.82 0.60 0.0002 0.60 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

Прехвърляне на 

варел/партида [CS8];  

Пълнене/подготвяне на 

оборудване от варели или 

контейнери . [CS45]; 

Прехвърляне на насипни 

товари [CS14];   

Специални съоръжения 

[CS81] 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.41 0.60 0.00008 0.60 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

Презареждане [CS507] 45 (=161 

мг/м
3
) 

0.41 0.90 0.00008 0.90 
45 (=161 

мг/м
3
) 

0.45 

Общи експозиции 

(затворени системи) [CS15]; 

С вземане на проби [CS56] 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.16 0.60 0.00003 0.60 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

Общи експозиции 

(затворени системи) [CS15]; 

Употреба в затворени 

периодични процеси 

[CS37];  

С вземане на проби [CS56] 

42 (=150 

мг/м
3
) 

0.04 0.84 0.000008 0.84 
42 (=150 

мг/м
3
) 

0.42 

Пълнене на варел и малка 

опаковка[CS6]; Специални 

съоръжения [CS81] 

6 (=21 

мг/м
3
) 

0.82 0.12 0.0002 0.12 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

(затворени системи) 

[CS107] Употреба като 

гориво 

30 (=107 

мг/м
3
) 

0.04 0.60 0.000008 0.60 
30 (=107 

мг/м
3
) 

0.30 

Почистване и техническа 

поддръжка на оборудване 

[CS39]; Общи съоръжения 

[CS82] напр. ремонтирането 

на бензинови помпи да се 

извършва на закрито 

36 (=129 

мг/м
3
) 

1.65 0.72 0.0003 0.72 
60 (=214 

мг/м
3
) 

0.60 

Почистване и техническа 

поддръжка на оборудване 

[CS39]; Общи съоръжения 

[CS82] напр. ремонтирането 

на бензинови помпи да се 

извършва на открито 

36 (=129 

мг/м
3
) 

1.65 0.72 0.0003 0.72 
60 (=214 

мг/м
3
) 

0.60 



 

 

Допълващи сценарии 

Експозиция за пълна работна смяна и RCR 
Краткосрочна 

експозиция 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

Прогнозна 

Дермална 

експозиция 

(мг/кг/д)  

RCR (чрез 

вдишване) 

RCR 

(дермална) 

RCR  

(всички 

пътища) 

Прогнозна 

експозиция 

(ppm) 

RCR (чрез 

вдишване) 

Съхранение [CS67]; 

Общи експозиции 

(затворени системи) [CS15] 

0.06 

(=0.21 

мг/м
3
) 

0.20 0.001 0.00004 0.001 

0.06 

(=0.21 

мг/м
3
) 

0.0006 

Характеризирането на риска /RCR/ по отношение на експозиция чрез вдишване, дермална и комбинирана за 

пълна работна смяна и оценките/стойностите за краткосрочна експозиция на допълващите сценарии са всички ≤ 

1. Ето защо, „контрол на рисковете” се гарантира за количествените крайни точки, въз основа на наличните 

данни за употреба на гориво (професионална). 

Качествено характеризиране на риска за работници 

 

МТБЕ се отличава с тази особеност, че повтаряща се експозиция на кожата може да завърши с умора на кожата 

(и последващ риск от токсична екзема) поради свойствата на ефективно липидно извличане, въздействие, което 

се явява общо за голям брой органични разтворители. В допълнение (и вероятно във връзка с това), МТБЕ е 

класифициран като причиняващ кожни дразнения, въз основа на изследванията за кожни дразнения, в които 

експозицията се случва при оклузивни условия. За умора на кожата и дразнене на кожата не може да бъде 

извършена количествено определяне на риска, тъй като наличните данни не са подходящи за количествена 

оценка. Ето защо, качествено определяне на риска трябва да бъде извършено в съответствие с ръководството на 

REACH относно информационните изисквания и оценката на химическата безопасност, Част Е: „Характеристика 

на Риска”.  

 

 

Дразнене на кожата 

Поради свойствата на МТБЕ да предизвиква дразнене на кожата, от гледна точка на безопасността, трябва да се 

използват подходящи предпазни ръкавици при работа с разтвори, съдържащи повече от 10% МТБЕ **
)
 (като чист 

МТБЕ) и в случай на риск от случайни разливи, при обработка на замърсени повърхности или елементи (за 

повече подробности относно типа на препоръчваните ръкавици: вж. глава 9.1.1). 

**
)
 Общата граница на концентрацията за Категория 2 вещества, дразнещи кожата в Регламент (EC) 

1272/2008 е 10%. 

 

Умора на кожата 

Умората на кожата, в резултат на дермален контакт с етери на горивото ще се случи единствено в случай на 

продължителен непрекъснат дермален контакт с чиста течност за период по-дълъг от 10 минути, повтарящ се 

всеки работен ден (Alderman, M.H. и Hanley M.J., 1982). При тези условия кожните липиди частично се разтварят 

и отмиват от кожата. Лишената от мазнини кожа става по-уязвима на дерматит и алергичен дерматит, тъй като е 

изгубена кожната бариера. 

Рискът да възникне умора на кожата, в резултат на дермална експозиция на МТБЕ се определя от действителната 

дермална експозция. Поради летливостта на горивните етери, повечето горивни етери бързо ще изчезнат от 

кожата, в резултат на изпарение. Може да се изчисли, че доза въздействие върху кожата от 5 мг/см
2
/ден МТБЕ 

(дневна доза в най-лош сценарий, оценена с ECETOC TRA version 2) ще се изпари от кожата за по-малко от 1 

минута при скорост на изпарение на МТБЕ от 16.8 мг/см
2
/мин. (вж. Приложение R.14-1 от “Ръководство за 

информационните изисквания и оценка на химическата безопасност” (Глава R.14: Определяне на работната 

експозиция). Ето защо, може да бъде заключено, че рискът от възникване на умора на кожата е несъществен, 

поради високата скорост на изпарение на МТБЕ и фактът, че се използват предпазни ръкавици, за да се 

предотврати кожно дразнение. 

 

 

10.7.1.2. Потребители 

Неприложимо. 

10.7.1.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Обхваното в Раздел 10.8. 

10.7.2. Околна среда  



 

 

Обхваното в Раздел 10.8. 

10.8. Употреба на гориво - потребители 

10.8.1. Здраве на човека  

10.8.1.1. Работници 

Неприложимо. 

10.8.1.2. Потребители 

Количествено характеризиране на риска за потребители 

Краткосрочна експозиция 

Приема се, че концентрация за разумен най-лош случай при Степен 1 зареждане в бензиностанция е 29 мг/м
3
 

МТБЕ за 1 минута, случващо се максимум 3 пъти в седмица, когато средното съдържание на МТБЕ е около 11% 

(вж. Допълнителни детайли в раздел 9.8.2.2.2). 

 

Като сравняваме концентрацията на експозиция от 29 мг/м
3
 с краткосрочна DNEL от 214 мг/м

3
 (която е 

приложима дори за 15 минути), заключваме, че „контрол на рисковете” е гарантиран (RCR=0.14). 

Дългосрочна експозиция 

Таблица 135: Количествено характеризиране на риска за потребители (Дългосрочна експозиция) 

 

 

Пътища Доза/концентрация 

на експозиция 

DNEL Характеризиране на 

риска 

Системна дермална експозиция  

(в мг /кг телесно тегло/д) 

0.0114* 3750 мг/кг телесно 

тегло/ден 

3.04·10
-6

 

Експозиция чрез вдишване  

(мг/м
3
) 

0.026**
 

53.6 мг/м
3
 4.85·10

-4
 

Комбинирани пътища   4.88·10
-4

 

* Заключението е възприето от RAR (Европейска Комисия, 2002). 

** Разумният най-лош случай (RWC) за експозиция чрез вдишване за потребители на блендирани горива, 

съдържащи  МТБЕ се основава на гореописаните измерени данни. Оценката на  експозицията се основава на 

краткосрочна експозиция с времетраене от 1 минута, 3 пъти седмично. 

Характеризирането на риска /RCR/ за потребители по отношение на експозиция чрез вдишване, дермална и 

комбинирана за употреба на гориво е под 1. Ето защо, „контрол на рисковете” е показан за всички допълващи 

сценарии. 

Качествено характеризиране на риска за потребители 

 

МТБЕ се отличава с тази особеност, че повтаряща се експозиция на кожата може да завърши с умора на кожата 

(и последващ риск от токсична екзема) поради свойствата на ефективно липидно извличане, въздействие, което 

се явява общо за голям брой органични разтворители. В допълнение (и вероятно във връзка с това), МТБЕ е 

класифициран като причиняващ кожни дразнения, въз основа на изследванията за кожни дразнения, в които 

експозицията се случва при оклузивни условия. За умора на кожата и дразнене на кожата не може да бъде 

извършена количествено определяне на риска, тъй като наличните данни не са подходящи за количествена 

оценка. Ето защо, качествено определяне на риска трябва да бъде извършено в съответствие с ръководството на 

REACH относно информационните изисквания и оценката на химическата безопасност, Част Е: „Характеристика 

на Риска”.  

 

Поради свойствата на МТБЕ да предизвиква дразнене на кожата, от гледна точка на безопасността, трябва да се 

използват подходящи предпазни ръкавици при работа с разтвори, съдържащи повече от 10% МТБЕ **
)
 (като чист 

МТБЕ) и в случай на риск от случайни разливи, при обработка на замърсени повърхности или елементи. 

Умората на кожата, в резултат на дермален контакт с етери на горивото ще се случи единствено в случай на 

продължителен непрекъснат дермален контакт с чиста течност за период по-дълъг от 10 минути, повтарящ се 

всеки работен ден (Alderman, M.H. и Hanley M.J., 1982). При тези условия кожните липиди частично се разтварят 

и отмиват от кожата. Лишената от мазнини кожа става по-уязвима на дерматит и алергичен дерматит, тъй като е 



 

 

изгубена кожната бариера. 

Рискът да възникне умора на кожата, в резултат на дермална експозиция на МТБЕ се определя от действителната 

дермална експозция. Поради летливостта на горивните етери, повечето горивни етери бързо ще изчезнат от 

кожата, в резултат на изпарение. Може да се изчисли, че доза въздействие върху кожата от 5 мг/см
2
/ден МТБЕ 

(дневна доза в най-лош сценарий, оценена с ECETOC TRA version 2) ще се изпари от кожата за по-малко от 1 

минута при скорост на изпарение на МТБЕ от 16.8 мг/см
2
/мин. (вж. Приложение R.14-1 от “Ръководство за 

информационните изисквания и оценка на химическата безопасност” (Глава R.14: Определяне на работната 

експозиция). 

Тъй като експозицията на кожата за потребители се разглежда като събитие с продължителност от една минута, 

три пъти седмично, може да се заключи, въз основа на изчисленията, представени по-горе, че рискът за 

настъпване на умора на кожата и/или кожно дразнение е незначителен, поради високата скорост на изпарение на 

МТБЕ. Ето защо, употребата на защитни ръкавици се не се счита за необходима. 

** Границата на общата концентрация за Категория 2 „дразнещи кожата вещества” в Регламент (EC) 1272/2008 е 

10%. 

10.8.1.3. Непряка експозиция на хора чрез околната среда 

Характеризирането на риска (експозиция чрез вдишване, орална и комбинирана) за непряка експозиция на хора 

чрез околната среда е представено в Таблица 136. 

Таблица 136: Характеризиране на риска за хора, изложени на експозиция чрез околна среда 

 

 

 

 

Непряк реципиент DNEL 

Доза, допустима за 

човека 
RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Питейна вода (мг/кг/ден) 7.1 1.21E-05 1.21E-05 1.70E-06 1.70E-06 

Риба (мг/кг/ден) 7.1 1.10E-06 1.10E-06 1.55E-07 1.55E-07 

Овощни култури (мг/кг/ден) 7.1 1.73E-06 1.71E-06 2.44E-07 2.41E-07 

Кореноплодни култури 

(мг/кг/ден) 
7.1 7.49E-07 1.80E-06 1.05E-07 2.54E-07 

Месо (мг/кг/ден) 7.1 6.48E-10 6.44E-10 9.13E-11 9.07E-11 

Мляко (мг/кг/ден) 7.1 1.21E-08 1.20E-08 1.70E-09 1.69E-09 

Въздух (мг/кг/ден) 7.1 3.74E-04 3.71E-04 5.27E-05 5.23E-05 

Общ дневен прием (мг/кг/ден) 7.1 3.90E-04 3.88E-04 5.49E-05 5.46E-05 

 

 

10.8.2. Околна среда 

10.8.2.1. Водни компоненти на околната среда (включително седименти) 

Характеризирането на риска за водна среда е представено в Таблица 137. 

Таблица 137: Характеризиране на риска за водна среда 

Компоненти на околна среда PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Сладководна вода (мг/л) 5.1 4.22E-04 4.22E-04 8.28E-05 8.27E-05 

Морска вода (мг/л) 0.26 5.47E-05 5.47E-05 2.11E-04 2.10E-04 

Сладководни седименти (мг/кгмокро тегло) 5 4.14E-04 3.69E-04 8.28E-05 7.38E-05 



 

 

Морски седименти (мг/кгмокро тегло) 1.17 5.37E-05 4.84E-05 4.59E-05 4.14E-05 

 

10.8.2.2. Земна среда 

Характеризирането на риска за земна среда е представено в Таблица 138. 

Таблица 138: Характеризиране на риска за земна среда 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Почва (мг/кгмокро тегло) 1.43 3.56E-05 8.53E-05 2.49E-05 5.98E-05 

 

10.8.2.3. Компонент на околна среда - атмосфера 

Няма налични индикации или анализи, че концентрациите на МТБЕ в околния въздух могат да причинят 

директно неблагоприятно въздействие върху растения или животни. Тъй като няма изпитни данни за въздушната 

среда и изчисление на PNECatmopsheric не е възможно, то не е възможно количествено характеризиране на риска във 

вид на PEC/PNEC сравнение. 

 

10.8.2.4. Микробиологична активност във водопречиствателни станции 

Характеризирането на риска за пречиствателни станции е представено в Таблица 139. 

Таблица 139: Характеризиране на риска за пречиствателни станции. 

Компоненти на околна 

среда 
PNEC 

PEC RCR 

Локална Регионална Локална Регионална 

Изходящ поток от 

пречиствателна станция (мг/л) 
71 2.94E-06 --- 4.14E-08 --- 

 

10.8.2.5. Вторично отравяне 

Характеризиране на риска чрез вторично отравяне не е извършено за МТБЕ поради слабия му потенциал да се 

акумулира в живи организми, освен това не е класифициран като много токсичен (T+), токсичен(T) или 

вреден(Xn) според данните за токсичност на бозайници. 

 

10.9. Цялостна експозиция (комбинирана за всички свързани източници 

на емисии/изпускане) 

10.9.1. Здраве на човека (комбинирано за всички пътища на експозиция) 
 

Работниците никога не са изложени на въздействието на повече от една работна ситуация по едно и също време. 

Работниците са също част от обществото и по тази причина могат да се сблъскат с допълнителна експозиция от 

напр. потребителски източници или чрез непряка експозиция от околната среда. Добавянето на рискове, в 

резултат от остро въздействие от краткосрочна експозиция няма отношение, тъй като краткосрочните експозиции 

никога не се случват по едно и също време. Рискове, породени от експозиция от потребителски дейности (RCR от 

4.19·10
-4

 за употреба на гориво) и непряка експозиция от околната среда (най-висок RCR е 2.72·10
-2

 за 

формулиране) се разглеждат като незначителни, поради което не добавят други рискове. В заключение, „контрол 

на рисковете” е гарантиран за комбинирани експозиции. 


