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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.

Productidentificatie

Productnaam/naam
Chemische benaming
Catalogus-nr.
EG-nr.
CAS-nr.
REACH registratienr.
1.2.

:
:
:
:
:
:

Nickel (Massive)
nikkel
028-002-00-7
231-111-4
7440-02-0
01-2119438727-29

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Hoofdzakelijk gebruik
Specifiek gebruik

:
:

Gebruiksvormen waarvan wordt
afgeraden

:

1.3.

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam

1.4.

Industrieel gebruik,Professioneel gebruik,Particulier gebruik
Metalen
Uitvoerige informatie: zie blootstellingsscenario's in de bijlage
van dit veiligheidsinformatieblad.
Niet voor producten gebruiken die zijn bestemd voor contact
met levensmiddelen.,Niet voor producten gebruiken die zijn
bestemd voor direct huidcontact.,Niet voor medischeklinische doeleinden gebruiken. =>,Geneeskunde: implantaat

:

Trafigura Beheer BV
Gustav Mahlerplein 102, ITO Tower - 20th Floor
1082 MA Amsterdam , The Netherlands
Telefoon +31 20 504 1852
E-mail: TrafiguraReach@trafigura.com

Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen

:

BELGIE/BELGIQUE
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentrale
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
NETHERLANDS
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
(NVIC)
NB Uitsluitend bestemd om professionele
hulpverleners te informeren bij acute
vergiftigingen

+32 3 575 03 30 (Dit telefoonnummer is bereikbaar gedurende 24 uur per dag, 7
dagen per week.)

+32 70 245 245

+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.

Indeling van de stof of het mengsel

2.1.1. Indeling volgens Verordening (EU) 1272/2008/EG
CLP-classificatie
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2
H351

:

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig Verordening
1272/2008/EG
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H372

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
2.1.2. Indeling volgens EU-Richtlijnen 67/548/EG of 1999/45/EG
Indeling
Kank.Cat.3; R40
T; R48/23
Xi; R43

:

De stof is geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van 67/548/EEG.

Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16
2.2.
Etiketteringselementen
2.2.1. Etikettering volgens Verordening 1272/2008/EG
Gevarenpictogrammen

:

Signaalwoord
Gevarenaanduidingen

:
:

Veiligheidsaanbevelingen

:

GHS07
GHS08
Gevaar
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Stof niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product huid grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
P314 - Bij onwel voelen een arts raadplegen.

2.2.2. Etikettering volgens de Richtlijnen (67/548/EG - 1999/45/EG)
Niet relevant
2.3.

Andere gevaren

Andere gevaren

:

PBT/zPzB gegevens
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex XIII.
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Stofnaam

Productidentificatie

%

Classificatie volgens
Richtlijn 67/548/EG

nikkel

(CAS-nr.) 7440-02-0
(EG-nr.) 231-111-4
(Catalogus-nr.) 028-002-00-7

100

Kank.Cat.3; R40
T; R48/23
R43
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Stofnaam

Productidentificatie

%

Classificatie volgens
Richtlijn 67/548/EG

Nickel oxide

(CAS-nr.) 11099-02-8
(EG-nr.) 234-323-5
(Catalogus-nr.) 028-003-00-2

<1

R43
T; R48/23
Kank.Cat.1; R49
R53

Stofnaam

Productidentificatie

%

Classificatie volgens
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [EU-GHS/CLP]

nikkel

(CAS-nr.) 7440-02-0
(EG-nr.) 231-111-4
(Catalogus-nr.) 028-002-00-7
(CAS-nr.) 11099-02-8
(EG-nr.) 234-323-5
(Catalogus-nr.) 028-003-00-2

100

Carc. 2, H351
STOT RE 1, H372
Skin Sens. 1, H317
Niet geclassificeerd

Nickel oxide

<1

Voor de volledige tekst van de R-zinnen en (EU)H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie Rubriek 16.
3.2. Mengsels
Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inhalatie

Huidcontact
Oogcontact

Na inslikken
Aanvullend advies

4.2.

: Voor frisse lucht zorgen.
Laten rusten.
In geval van ademnood zuurstof toedienen.
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp
inroepen.
: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende
tenminste 15 minuten.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
: Onmiddellijk een arts of antigifcentrum waarschuwen
: nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal
toedienen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
De symptomen kunnen vertraagd optreden.
Symptomatische behandeling.
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp
inroepen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inhalatie

Huidcontact
Oogcontact
Inslikken
Andere schadelijke effecten

: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing. Astma . Dampen : Longontsteking
(Pneumonia) Volgende symptomen kunnen optreden:
Aantasting/degeneratie longweefsel.
: Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitslag Volgende symptomen
kunnen optreden:
: Er worden geen schadelijke gevolgen verwacht. Aanraking van de ogen
met stof kan mechanische irritatie veroorzaken.
: Er worden geen schadelijke gevolgen verwacht.
: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
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Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen:
5.2.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar
Specifieke gevaren
5.3.

: Droogblusmiddel
: Water, CO2.

: Niet ontbrandbaar.
: Verbranding geeft schadelijke en giftige dampen.
Gevaarlijke ontledingsproducten NiOx

Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden

: Speciale bescherming bij de brandbestrijding.
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht
dragen.
Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het
gevarengebied watersproeistraal inzetten.
Evacueren.
Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Inzetkrachten
6.2.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3.

: Niet in de riolering of open wateren lozen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

6.4.

: Voor voldoende ventilatie zorgen.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
Stof niet inademen.
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
Stofontwikkeling vermijden.
: Voorzorgsmaatregelen treffen en opleiding voor noodontsmetting en
verwijdering geven.

: Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor
verwijdering.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
Afvalverwijdering: zie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

:

Voor voldoende ventilatie zorgen.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8
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contact met de huid en ogen voorkomen.
Dampen/stof niet inademen.
Stofontwikkeling vermijden.
Vermenging met chemisch op elkaar inwerkende materialen absoluut vermijden.
Zie ook rubriek 10
Goede procescontrole waarborgen om emissies tot een minimum te beperken
(temperatuur, concentratie, pH, tijd).
Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne :
voor goede bedrijfshygiëne zorgen.
handen en gezicht voor pauzes en direct na omgang met het product wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
werkkleding apart bewaren.
Verontreinigde kleding uittrekken.
7.2.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

:

Verpakkingsmateriaal

:

7.3

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Niet bewaren in de buurt van of samen met een van de incompatibele stoffen uit
deel 10.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.

Controleparameters

Grenswaarden voor blootstelling
nikkel (7440-02-0)
België
Bulgarije
Kroatië
Frankrijk

:

Grenswaarde (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)
VME (mg/m³)

Griekenland
Italië - Portugal - USA
ACGIH
Letland
Spanje

OEL TWA (mg/m³)
ACGIH TWA (mg/m³)

Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Tsjechische Republiek
Denemarken
Finland
Hongarije
Ierland
Ierland
Litouwen
Noorwegen
Noorwegen

VME (mg/m³)
WEL TWA (mg/m³)
WEL STEL (mg/m³)
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)
HTP-arvo (8h) (mg/m³)
MK-érték
OEL (8 hours ref) (mg/m³)
OEL (15 min ref) (mg/m3)
IPRV (mg/m³)
Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)
Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3)

OEL TWA (mg/m³)
VLA-ED (mg/m³)

1 mg/m³
0,05 mg/m³
0,5 mg/m³
1 mg/m³
1 mg/m³ (metal gratings)
1 mg/m³
1,5 mg/m³ (inhalable fraction)
0,05 mg/m³
1 mg/m³ (manufacturing,
commercialization, and use restrictions
under REACH)
0,5 mg/m³ (inhalable dust)
0,5 mg/m³
1,5 mg/m³ (calculated)
0,5 mg/m³
0,05 mg/m³ (dust and powder)
0,01 mg/m³
0,1 mg/m³
0,5 mg/m³
1,5 mg/m³ (calculated)
0,5 mg/m³
0,05 mg/m³
0,05 mg/m³
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Polen
Roemenië
Roemenië
Zweden

NDS (mg/m³)
OEL TWA (mg/m³)
OEL STEL (mg/m³)
nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)

Nickel oxide (11099-02-8)
Letland
OEL TWA (mg/m³)
Litouwen
IPRV (mg/m³)
Aanbevolen toezichtprocedures

Nickel (Massive) (7440-02-0)
DNEL/DMEL (werknemers)
Acuut - systemische effecten, inhalatie
Acuut - lokale effecten, inhalatie
Langdurig - lokale effecten, dermaal
Langdurig - systemische effecten,
inhalatie
Langdurig - lokale effecten, inhalatie
DNEL/DMEL (algemene bevolking)
Acuut - systemische effecten, inhalatie
Acuut - lokale effecten, inhalatie
Langdurig - systemische effecten, oraal
Langdurig - systemische effecten,
inhalatie
Langdurig - lokale effecten, dermaal
Langdurig - lokale effecten, inhalatie
PNEC (water)
PNEC aqua (zoetwater)
PNEC aqua (zeewater)
PNEC (bodem)
PNEC bodem
PNEC (Oraal)
PNEC oraal (secundaire vergiftiging)
PNEC (waterzuiveringsinstallatie)
PNEC waterzuiveringsinstallatie
8.2.

:
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0,25 mg/m³
0,10 mg/m³
0,50 mg/m³
0,5 mg/m³ (total dust)

0,05 mg/m³
0,1 mg/m³
Concentratiemeting in de lucht
Personenluchtcontrole

680 mg/m³ (MMAD <12µm)
4 mg/m³ (MMAD =1,5µm)
0,07 mg/cm²
0,05 mg/m³ Inhaleerbare fractie
0,05 mg/m³ Inhaleerbare fractie
408 mg/m³
2,4 mg/m³
0,012 mg/kg lichaamsgewicht/dag
0,00002 mg/m³
0,07 mg/cm²
0,00002 mg/m³
2,6 - 21,8 µg/L
8,6 µg/L
29,9 mg/kg droog gewicht
0,12 - 4,6 mg/kg lichaamsgewicht/dag (Mammals)
0,33 mg/l

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

:

Bescherming van de ademhalingswegen :

Bescherming van de handen

:

Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid
gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.
Adembescherming dragen bij blootstelling aan stof.
Geheelmasker (EN 136) (EN 136),
halfmasker (DIN EN 140) (EN 140),
Filtertype: P (EN 143)/ BP (EN 141)
Bij gevaarlijke dampen een persluchtmasker dragen. (EN12472, EN12941)
Chemisch resisente handschoenen (getest conform EN 374),Bij de selectie van
specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een
arbeidsplaats moet ook rekening worden gehouden met alle andere factoren op
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Oogbescherming

:

Lichaamsbescherming
Bescherming tegen thermische gevaren

:
:

Technische controlemaatregelen

:

Beheersing van milieublootstelling

:
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de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk
gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren,
handigheid, thermische bescherming) en de instructies/specificaties van de
handschoenleverancier.
Niet nodig bij normaal gebruik. Bij stofontwikkeling: beschermende bril
Veiligheidsbril (EN 166).
Overalls, schorten en laarzen aanbevolen.
Speciale uitrusting gebruiken.
Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (EN407)
Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
Zorg voor voldoende ventilatie om stof- en/of dampconcentraties tot een
minimum te beperken
Stofontwikkeling vermijden.
Organisatorische maatregelen met betrekking tot het voorkomen/de beperking
van de vrijkoming, de verspreiding en de blootstelling
Zie ook rubriek 7 .
Niet in de riolering of open wateren lozen.
Voldoen aan de toepasselijke wetgeving van de Gemeenschap inzake
milieubescherming

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk
: vast
Kleur
: grijs
Geur
: geurloos
pH
: Niet van toepassing
Smelt-/vriespunt
: 1455 °C
Beginkookpunt en kooktraject
: Niet van toepassing
Vlampunt
: Niet van toepassing
Ontvlambaarheid (vast,gas)
: Niet brandbaar
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden :
Dampdruk
: Niet van toepassing
Dampspanning
: Niet van toepassing
Relatieve dichtheid
: 8,9 g/cm³ @25°C
Oplosbaarheid in water
: Onoplosbaar
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt
: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur
: Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur
: Niet van toepassing
Viscositeit
: Niet van toepassing
Explosieve eigenschappen
: Niet van toepassing
Brandbevorderende eigenschappen
: Niet van toepassing
9.2.

Niet van toepassing

Overige informatie

Overige informatie

:

Niet van toepassing =>
Motivering voor het afzien van gegevensverstrekking :
andere reden
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.

Reactiviteit

Reactiviteit
10.2.

:

Exotherme reactie met sterke zuren.
vrijkomen van:
waterstof (H2)
H2 Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

:

Stofontwikkeling vermijden.
Zie ook rubriek 7
Hantering en opslag

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6.

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden

10.5.

:
Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4.

Verwijzing naar andere rubrieken: 10.5

Chemische stabiliteit

Stabiliteit
10.3.

:

:

Zuren, Sterke oxidatiemiddelen, Zie ook rubriek 7, Hantering en opslag

:

Mogelijke ontledingsproducten zijn: NiOx

Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.

Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit
nikkel (7440-02-0)
LD50/oraal/rat

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)
> 9000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)
pH: Niet van toepassing

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)
pH: Niet van toepassing

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat de stof allergische
contactdermatitis veroorzaakt.

Mutageniteit in geslachtscellen

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)

kankerverwekkendheid

: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Er is niet bewezen dat deze bevindingen relevant zijn voor de mens.

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)
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STOT bij eenmalige blootstelling

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)

STOT bij herhaalde blootstelling
Nickel (Massive) (7440-02-0)
Verdere informatie

: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Gevaar bij inademing

: Niet geclassificeerd (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.)

LOAEC, Inademing: 0,1 mg/m³ ((MMAD=1,8µm, GSD=2,4))
NOAEL: 2,2 mg/kg lichaamsgewicht/dag (as Ni Sulphate hexahydrate)

Overige informatie
Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen,Verwijzing naar andere
rubrieken: 4.2

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.

Toxiciteit

Toxiciteit

:

nikkel (7440-02-0)
LC50 vissen 1
EC50 Daphnia 1
LC50 vissen 2
EC50 Daphnia 2
EC50 72h Algae [mg/l] 1
EC50 96h Algae [mg/l] (1)
12.2.

:
:
:

Laag potentieel
Niet van toepassing
< 500

:

Geen gegevens beschikbaar

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT/zPzB gegevens

12.6.

Niet van toepassing
product/substantie is anorganisch.

Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit
12.5.

:

Bioaccumulatie

Bioaccumulatie
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt
Bioconcentratiefactor (BCF)
12.4.

> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)
> 100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
1,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])
1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
0,18 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
0,174 - 0,311 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.

Bij normaal gebruik is geen milieuschade bekend of te verwachten.

:

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend, of toxisch
(PBT).
Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent of zeer bioaccumulerend
(zPzB).

:

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Andere schadelijke effecten

Overige informatie
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.

Afvalverwerkingsmethoden

afval product:

Verontreinigde verpakking
verdere ecologische aanwijzingen
IAanbevelingslijst voor
afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens
EAKV

: Zorgvuldig hanteren.
Veilige verwerking: zie paragraaf 7
Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
: Mag niet in het milieu vrijkomen.
: Geclassificeerd als gevaarlijk afval overeenkomstig de Richtlijnen van de
Europese Unie.
Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de
toepassing waarvoor het product gebruikt is.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.
14.1.

VN-nummer

14.2.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3.

Transportgevarenklasse(n)

14.3.1. Landtransport
ADR/RID

: Geen gevaarlijk goed in de betekenis van de weg- en
spoortransportreglementeringen.

14.3.2. Transport op binnenlandse wateren (ADN)Geen gegevens beschikbaar
14.3.3. Transport op open zee
IMDG
Class or Division

: Voor deze transportroute niet geclassificeerd.
:

14.3.4. Luchttransport
ICAO/IATA
Class or Division

: Voor deze transportroute niet geclassificeerd.
:

14.4.

VerpakkingsgroepGeen gegevens beschikbaar

14.5.

Milieugevaren

Overige informatie

: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen gegevens beschikbaar

14.7

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

De volgende beperkingen zijn van toepassing
overeenkomstig bijlage XVII van de REACHverordening (EG) nr. 1907/2006
27. Nikkel

:
: Nickel (Massive) - nikkel

Dit product bevat een ingrediënt volgens de
kandidaatlijst van Bijlage XIV van de REACHVerordening 1907/2006/EG.
Vergunningen

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
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15.1.2. Nationale voorschriften
DE :
DE :
DE :
NL :

WGK
TA-Luft
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
ABM

15.2.

Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling

:
:
:
:

1
Totaal stof
toepasbaar
11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen (B)

: Voor deze stof is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:
Carc. 2
: Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Skin Sens. 1
: Huidsensibilisering, Categorie 1
STOT RE 1
: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1
H317
: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351
: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H372
: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
R40
: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R43
: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48/23
: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
bij inademing.
R49
: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R53
: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
T
: Vergiftig
Belangrijke literatuuropgaven en
gegevensbronnen

: http://ecb.jrc.ec.europa.eu
CSR

Paragrafen op het
veiligheidsinformatieblad die herzien
zijn

: 1

Afkortingen en acroniemen

: WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water
Management Act)
vPvB = zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB)
persistent, bioaccumulerend, en toxisch (PBT).

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsinformatieblad (VIB) zijn in overeenstemming met Richtlijnen 1999/45/EG,
67/548/EG, 1272/2008/EG en Verordening 1907/2006/EG (REACH) Annex II van de EEG Commissie.
AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen van bronnen die, naar
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beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct of geïmpliceerd
- betreffende de correctheid. De omstandigheden of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product,
liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere
redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten
uitdrukkelijk wordt afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het
afwerken en afdanken van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden
gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de
gegevens op het VIB niet van toepassing zijn.
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Bijlage : Geïdentificeerde toepassingen
Titel
Productie van de stof
Carbonylraffinage van
matte van nikkel
(nikkelcarbonylproces)X
Productie van de stof
Elektrolytische
raffinage van matte
van nikkelsulfide via
een nikkelchlorideoplossing
(hydrometallurgisch
proces)X
Productie van de stof
Elektrolytische
raffinage van matte
van nikkel via een
nikkelsulfaatoplossing
X
Productie van de stof
Uitloging en
waterstofreductie van
matte van
nikkelsulfideX
Productie van de stof
Thermische
decompositie van
gecomplexeerd nikkel
in nikkelpoederX
Formulering van
preparaten
Productie van
roestvrije, speciale
staalsoorten en
speciale legeringen
(S4A)X
Formulering van
preparaten
Geïntegreerde staalen ijzerproductieX

Sector van
gebruik
SU14

Productcateg
orie

Procescatego
rie
PROC0,
PROC1,
PROC9

Voorwerpcate
gorie

Vrijkomen in
milieu
ERC1

SU14

PROC0,
PROC2,
PROC3,
PROC21,
PROC22

ERC1

SU14

PROC0,
PROC2,
PROC21,
PROC22

ERC1

SU14

PROC0,
PROC2,
PROC3,
PROC9

ERC1

SU14

PROC0,
PROC2,
PROC8a,
PROC9

ERC1

PROC4,
PROC8b,
PROC13,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC25
PROC0,
PROC4,
PROC8b,
PROC13,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC25

ERC5,
ERC12a,
ERC12b

SU14

PC7

SU14

PC7

ERC5,
ERC12a,
ERC12b

SPERC
ESVOC
SPERC
4.19.v1
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Bijlage : Geïdentificeerde toepassingen
Titel

Sector van
gebruik
SU14

Productcateg
orie
PC7

toepassingsgebied
Gebruik van
nikkelpoeder in de
productie van
onderdelen
(artikelen)X

SU14

PC1, PC24,
PC25

toepassingsgebied
Producten voor het
behandelen van
metalen oppervlakken,
waaronder producten
voor het
galvaniserenX
toepassingsgebied
Productie van
nikkelzouten uit
nikkelmetaal (voor
gebruik in de
productie van
katalysatoren)X

SU3, SU15

PC14

toepassingsgebied
Vervaardiging van
batterijen en
accumulatorenX

SU16

PC9a, PC9b,
PC9c, PC15

Fabricatie
Productie van
nikkelkatalysatoren uit
nikkeloxidehoudende
katalysatorprecursorX

SU3, SU8,
SU9, SU10

PC19, PC20

toepassingsgebied
Industrieel gebruik van
poedervormige en
gevormde
nikkelhoudende
katalysatorenX

SU3, SU8,
SU9

PC19, PC20

Formulering van
preparaten
KoolstofstaalX

SU9

Procescatego
rie
PROC0,
PROC4,
PROC8b,
PROC13,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC25
PROC0,
PROC8b,
PROC14,
PROC21,
PROC22,
PROC23,
PROC25,
PROC26
PROC0,
PROC8a,
PROC13

PROC0,
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8b,
PROC9,
PROC26
PROC0,
PROC4,
PROC8b,
PROC9,
PROC14
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8a,
PROC8b,
PROC9,
PROC14
PROC1,
PROC2,
PROC3,
PROC4,
PROC8a,
PROC8b

Voorwerpcate
gorie

Vrijkomen in
milieu
ERC5,
ERC12a,
ERC12b

ERC5

ERC5

ERC6a

ERC5

ERC1, ERC3,
ERC6a, ERC6b

ERC1, ERC6a,
ERC6b

SPERC
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Bijlage : Geïdentificeerde toepassingen
Titel
toepassingsgebied
Productie van
magneten
(poedergebruik)X

Sector van
gebruik
SU15

Productcateg
orie

Procescatego
rie
PROC0,
PROC5,
PROC8a,
PROC14,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC26
PROC0,
PROC5,
PROC8a

toepassingsgebied
Productie van
nikkelhoudende
producten
(elektronica)X
Formulering van
preparaten
Productie van
soldeerlegeringenX

SU16

toepassingsgebied
Gebruik van
soldeerlegeringenX
toepassingsgebied
Productie van
contactmaterialen van
zilver-nikkelX

SU3

toepassingsgebied
Gebruik van
contactmaterialen van
zilver-nikkelX
toepassingsgebied
SputterafzettingX
toepassingsgebied
Uitdampprocessen in
de sector van de
halfgeleidersX
Particulier gebruik
Nikkel dat in het
drinkwater vrijkomt uit
waterverwarmingstoes
tellen, bv.
waterkokersX
Particulier gebruik
Contact van de
consument met
nikkelhoudende
muntenX

SU3

PROC0,
PROC5,
PROC8a,
PROC22,
PROC24,
PROC25,
PROC26
PROC26

SU3

PROC1

SU3

PROC0,
PROC1

SU14

Voorwerpcate
gorie

Vrijkomen in
milieu
ERC5

Nickel
SPERC 1

PROC0,
PROC8a,
PROC22,
PROC23,
PROC24,
PROC26
PROC22

SU15

SPERC

Nickel
SPERC 2

Nickel
SPERC 3
ERC5

Nickel
SPERC 4

Nickel
SPERC 4
Nickel
SPERC 4

SU21

PC7

AC7

ERC11a

SU21

PC7

AC7

ERC11a
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Bijlage : Geïdentificeerde toepassingen
Titel
Particulier gebruik
Rechtstreeks en
langdurig contact met
de huidX
Particulier gebruik
Nikkel dat in het
drinkwater vrijkomt uit
leidingen/kranenX
Particulier gebruik
Nikkel dat in de
voeding vrijkomt uit
materialen die in
aanraking komen met
voedingsmiddelenX
Particulier gebruik
PiercingstaafjesX
Particulier gebruik
Contact met
werktuigen en andere
oppervlakken waaruit
nikkel vrijkomtX
Productie van de stof
Productie van FeNi
voor gebruik in
roestvrij staalX
Productie van de stof
Productie van
nikkelmetaalpoeder uit
nikkelhydroxycarbona
atX

Sector van
gebruik
SU21

Productcateg
orie
PC7

SU21

Voorwerpcate
gorie
AC7

Vrijkomen in
milieu
ERC11a

PC7

AC7

ERC11a

SU21

PC7

AC7

ERC11a

SU21

PC7

AC7

ERC11a

SU21

PC7

AC7

ERC11a

SU14

SU8

Productie
Productie van
nikkelhoudende
poederlegeringen uit
NiO-houdende
materialenX

SU3

Downstreamgebruiker
Bewerking van
nikkellegeringen en
metalen voorwerpen
met nikkellaagX

SU3

Procescatego
rie

PROC0,
PROC8b,
PROC9,
PROC22
PROC0,
PROC1,
PROC2,
PROC8b,
PROC9,
PROC22,
PROC24
PROC0,
PROC2,
PROC4,
PROC8b,
PROC9,
PROC22,
PROC24,
PROC27a
PROC0,
PROC21,
PROC26

ERC1

ERC1

ERC6a

ERC5,
ERC12a,
ERC12b

SPERC
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Bijlage : Geïdentificeerde toepassingen
Titel

Sector van
gebruik
SU3

Productcateg
orie
PC7, PC14,
PC15, PC38

Formulering van
preparaten
Productie van staal en
poeder van legeringen
door verstuivingX

SU14

PC7

Downstreamgebruiker
Use of nickel
containing alloys for
blasingX

SU3, SU15

Sproeien
Gebruik van
nikkelmetaal voor
thermisch spuitenX

Procescatego
rie
PROC0,
PROC7,
PROC8b,
PROC9,
PROC10,
PROC23,
PROC24,
PROC25
PROC0,
PROC1,
PROC8b,
PROC22,
PROC23,
PROC26,
PROC27a
PROC0,
PROC7,
PROC8a,
PROC11

Voorwerpcate
gorie

Vrijkomen in
milieu
ERC5, ERC7,
ERC12b

ERC5

ERC12b

SPERC
Nickel
SPERC 5
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1. Blootstellingsscenario 01
BS Ref.: 01

Carbonylraffinage van matte van nikkel
(nikkel-carbonylproces)
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC1, PROC9
SU14
ERC1
ESVOC SPERC 4.19.v1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van Ni-metaal in raffinaderijen en smelters
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1)

waterstof
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, NiO granulaten (98% > 15 mm)

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Andere producteigenschappen

Tussenproducten : Ni tetracarbonyl

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5 - 11 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Ventilatie snelheid :

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

240 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Inspectierondes en verpakking
en afvoer van residu's

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Het volgende lokale ventilatietype dient te worden
gebruikt: Niet van toepassing

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Volg de instructies voor gebruik, opslag, onderhoud
en vervanging op.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en

blootstelling aan de huid :

geschikte overall dragen om
blootstelling van de huid te
voorkomen. Hyd Tuf'-
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gezondheidscontrole
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

Blootstelling tijdens: verpakking van poeder, optillen
van residu's, opzakken van residu's, andere stoffige
werkzaamheden

Blootstelling tijdens: omgeving met veel stof/gas

2.1.2

handschoenen
halfmasker (EN 140).
Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3. Gebruik in een
gesloten ruimte een
onafhankelijke
ademhalingsapparaat (EN
137)
halfmasker (EN 140).
Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20.
Geheelmasker (EN 136) (EN
12942). Beschermingsfactor:
40
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Perslucht-slangentoestel
(EN 139). Beschermingsfactor:
2000

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1)

Raffinage op basis van koolmonoxide van onzuivere Ni (via tetracarbonyl)
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder, Pellets, 100% Ni

Andere producteigenschappen

Tussenproducten : Ni tetracarbonyl

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5 - 11 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Ventilatie snelheid :

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

240 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Algemene ventilatie
Gesloten systeem

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Het volgende lokale ventilatietype dient te worden
gebruikt: Niet van toepassing

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Volg de instructies voor gebruik, opslag, onderhoud
en vervanging op.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

halfmasker (EN 140).
Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3. Gebruik in een
gesloten ruimte een
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Blootstelling tijdens: omgeving met veel stof/gas

2.1.3

onafhankelijke
ademhalingsapparaat (EN
137)
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Perslucht-slangentoestel
(EN 139). Beschermingsfactor:
2000

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC9)

verpakking
PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder (0.5 - 8 µm), Pellets (2 - 20 mm), 100% Ni

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5 - 11 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Ventilatie snelheid :

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

met plaatselijke afzuiging
Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gebruik in halfautomatische, overwegend gesloten
afvulinstallaties.
met plaatselijke afzuiging

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Onder beschermende kap met afzuiging
behandelen.
Afscheidingsvermogen (totaal): 0.1

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: volle zak afdichten en
transporteren

2.1.4

halfmasker (EN 140).
Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni poeder (0.5 - 8 µm), Ni Pellets (2 - 20 mm), 100% Ni, NiO granulaten (98% >
0.15 mm)

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Andere producteigenschappen

Tussenproducten : Ni tetracarbonyl

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

Frequentie en duur van het gebruik

bladzijde : 21 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

Maximaal 4 uur per arbeider per ploeg
Reiniging en onderhoud van de uitrusting :
Ovens

Een keer om de:

Pelletdecompositie-eenheid

Om de 4 maanden

Poederdecompositiemachines

Inhalatie snelheid :

Occasioneel. 4-6 uren.
Personeel : 1
Een keer om de: 2-3 dagen.
Personeel : 1
niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Ventilatie snelheid :

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Binnenin poederdecompositiemachines
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Het volgende lokale ventilatietype dient te worden
gebruikt: Niet van toepassing

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting
gebruiken.
Handschoenen,Bescherming van de
ademhalingswegen

2.2

halfmasker (EN 140).
Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20. .
Beschermingsfactor: 40.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Perslucht-slangentoestel
(EN 139). Beschermingsfactor:
2000

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni poeder (0.5 - 8 µm), Ni Pellets (2- 20 mm), NiO granulaten (98% > 15 mm),
100% Ni

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Frequentie en duur van het gebruik

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 134000 (75th %/ 50th %)
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 48860
(75th % 2007),(Maximum)
Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 1.78 E6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 892
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 94
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 10.3 g/T

Emissiefactor : 35.2 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 02
BS Ref.: 02

Elektrolytische raffinage van matte van
nikkelsulfide via een nikkelchlorideoplossing (hydrometallurgisch proces)
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC2, PROC3, PROC21, PROC22
SU14
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van Ni-metaal in raffinaderijen en smelters
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2)

Uitloging van matte van NiS met chloorgas in Fe (III)- of Cu/Ni-houdende chloride-oplossing
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Matte van nikkelsulfide

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Geautomatiseerde procedure in (half) gesloten
systemen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
(half),Gesloten systeem
Blootstelling tijdens: leegmaken van de filterpers

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen
Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

zonder plaatselijke ventilatie
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

om de filterpersen te bedienen
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

blootstelling door inademing :

Adembeschermingshelm/ade
mbeschermingskap (EN
12941). Geheelmasker (EN
136) (EN 12472). halfmasker
(DIN EN 140) (EN 12472).
Ademhalingshulp met
kwartgelaatsmasker (EN
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blootstelling door inademing,om de filterpersen te
bedienen
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.2

12472)
Adembescherming met een
stoffilter (EN 143)
halfmasker (DIN EN 140) (EN
12947/2). (aangedreven lucht).
Beschermingsfactor: 20.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137)
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2, PROC3, PROC22)

Elektrolytische winning van Ni (als gewone kathodes en kronen) van gezuiverde chloride-oplossingen en oppervlaktebehandeling
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Nikkelchloride-oplossing, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100
cm² en een dikte van 12-15 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en
een dikte van 12-15 mm en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.3

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Snijden van Ni (als kathode) en verpakken van platen, kathoden en kronen van Ni
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Adembescherming met een
stoffilter (EN 143)
halfmasker (DIN EN 140) (EN
12947/2). (aangedreven lucht).
Beschermingsfactor: 20.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137)
Draag geschikte
handschoenen.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een dikte van 1215 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte van 12-15 mm
en "kronen" (30-60 g)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Halfgeautomatiseerd proces

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

open systemen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Bescherming van de ademhalingswegen :
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

halfmasker (EN 140) (EN 143)
halfmasker (DIN EN 140) (EN
12947/2). (aangedreven lucht).
Beschermingsfactor: 20.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137)
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni oplossing, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een
dikte van 12-15 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte
van 12-15 mm en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Geen gegevens beschikbaar

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Bescherming van de ademhalingswegen :

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.2

Adembeschermingshelm/ade
mbeschermingskap (EN
12941). halfmasker (DIN EN
140) (EN 12942).
Geheelmasker (EN 136) (EN
12942). Ademhalingshulp met
kwartgelaatsmasker (EN
12942). halfmasker (EN 140)
Adembeschermingshelm/ade
mbeschermingskap (EN
12941). halfmasker (DIN EN
140) (EN 12942).
Geheelmasker (EN 136) (EN
12942). Ademhalingshulp met
kwartgelaatsmasker (EN
12942). halfmasker (EN 140)
Zware werkhandschoenen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een dikte van 1215 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte van 12-15 mm
en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 134000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 48860

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 1.78 x E6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 892
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 94
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99%
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Emissiefactor : 10.3 g/T

Emissiefactor : 25.2 g/T
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Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking
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Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 03
BS Ref.: 03

Elektrolytische raffinage van matte van
nikkel via een nikkelsulfaatoplossing
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC2, PROC21, PROC22
SU14
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van Ni-metaal in raffinaderijen en smelters
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Stapsgewijze uitloging van matte van nikkelsulfide (flashsmeltoven en elektrische oven) met zwavelzuur om een oplossing rijk aan NiSO4 te
verkrijgen
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni oplossing

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Regelmatige controle en
onderhoud van machines en uitrusting
Blootstelling tijdens: leegmaken van de filterpers

15 minuten /. 2 uren

Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem
open systemen

uitloging
(Filteren en vullen)

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.1):

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Risicobeheersmaatregelen

Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
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blootstelling door inademing,om de filterpersen te
bedienen :
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3
Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Zware werkhandschoenen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2, PROC3, PROC22)

Elektrolytische winning van Ni (als gewone kathodes en kronen) van gezuiverde chloride-oplossingen en oppervlaktebehandeling
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een dikte van 1215 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte van 12-15 mm
en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

met plaatselijke afzuiging

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
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blootstelling aan de huid :
2.1.3

Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Snijden van Ni (als kathode) en verpakken van platen, kathoden en kronen van Ni
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een dikte van 1215 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte van 12-15 mm
en "kronen" (30-60 g)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Halfgeautomatiseerd proces

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

open systemen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.1):

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni oplossing, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een
dikte van 12-15 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte
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van 12-15 mm en "kronen" (30-60 g)
Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Geen gegevens beschikbaar

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Reiniging en onderhoud van de uitrusting

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Halfgelaatsmaskers met
ventielfilter voor gassen en/of
deeltjes (EN 405). Ruiten van
kunstsstof. met toevoer van
lucht. Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Zware werkhandschoenen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een dikte van 1215 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte van 12-15 mm
en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 134000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 48860

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 1.78 x E6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 892 (50th %)
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op

geen
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procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 94
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99%
Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor : 10.3 g/T

Emissiefactor : 25.2 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 04

Uitloging en waterstofreductie van matte van
nikkelsulfide
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 04
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC2, PROC3, PROC9
SU14
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van Ni-metaal in raffinaderijen en smelters
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2)

Stapsgewijze uitloging van matte van nikkel met zwavelzuur om een uitloogproduct rijk aan NiSO4 te verkrijgen
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder, briketten, 100 % Ni

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid, Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Regelmatige controle en
onderhoud van machines en uitrusting
Blootstelling tijdens: leegmaken van de filterpers

15 minuten /. 2 uren

Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem
open systemen

uitloging
(Filteren en vullen)

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.5)

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,om de filterpersen te
bedienen :

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Risicobeheersmaatregelen

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
blootstelling aan de huid :

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC3)

Chemische reductie van gezuiverde NiSO4-oplossing met H2 tot poeder en briketten
PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder, briketten, 100% Ni

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid, Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling

=< 2 uur / dag

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

240 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.5)

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,zonder plaatselijke
ventilatie :

blootstelling aan de huid :
2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Doeltreffend stofmasker. (EN
149). Filtertype: P3.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Beschermingsfactor: 20
Zware werkhandschoenen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC9)

verpakking
PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder, briketten, 100% Ni

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid, Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

0.5-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Halfgeautomatiseerd proces
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.5)

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Doeltreffend stofmasker.
Filtertype: P3. Onafhankelijk
open persluchtademapparaat
(EN 137). Beschermingsfactor:
20
Zware werkhandschoenen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Ni oplossing, Vierkantjes van Ni met een oppervlakte van 25 en 100 cm² en een
dikte van 12-15 mm, volledige kathodes met een oppervlakte van 1 m² en een dikte
van 12-15 mm en "kronen" (30-60 g)

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling :

=< 4 u

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Productiebedrijf

Regelmatig reinigen van het
werkgebied
2 dagen / week. Nat reinigen
van de werkplek

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Verpakkingsbedrijf
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.5)

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.
Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Doeltreffend stofmasker. (EN
149). Filtertype: P3.
Onafhankelijk open
persluchtademapparaat (EN
137). Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, poeder, briketten, 100% Ni

Stofgehalte

Vaste stof, geringe stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 134000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 48860

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 1.78 x E6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 892 (50th %)
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 94
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99%
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor : 10.3 g/T

Emissiefactor : 25.2 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
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geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
4.2.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 05
BS Ref.: 05

Thermische decompositie van
gecomplexeerd nikkel in nikkelpoeder
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC2, PROC8a, PROC9
SU14
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van Ni-metaal in raffinaderijen en smelters
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2)

Neerslag en afscheiding van niet-oplosbaar nikkelcomplex uit een Cu-Ni-sulfaatoplossing
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

1-7 u

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Regelmatige controle en
onderhoud van machines en uitrusting

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. (RF = 0.5):

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (aangedreven
lucht). Filtertype: P + E.
Geheelmasker (EN 136).
halfmasker (EN 140).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2, PROC8a)

Pyrolyse van gecomplexeerd Ni tot Ni-poeder en persing van dit poeder tot briketten
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

1-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Regelmatige controle en
onderhoud van machines en uitrusting
Blootstelling tijdens: Monsterneming

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties

blootstelling aan de huid :
2.1.3

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (aangedreven
lucht). Filtertype: P + E.
Geheelmasker (EN 136).
halfmasker (EN 140).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC9)

verpakking
PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing
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Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

1-7 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Regelmatige controle en
onderhoud van machines en uitrusting

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.4

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (aangedreven
lucht). Filtertype: P + E.
Geheelmasker (EN 136).
halfmasker (EN 140).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling :

=< 4 u

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³/d

Grootte van de ruimte:

=< ~ 20000 m³
Luchtverversingssnelheid per
uur ~ < 1
Regelmatig reinigen van het
werkgebied

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Productiebedrijf

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
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van de bron naar de werknemer te beheersen
Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (aangedreven
lucht). Filtertype: P + E.
Geheelmasker (EN 136).
halfmasker (EN 140).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Stofgehalte

Vaste stof, gemiddelde stoffigheid

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 134000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 48860

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 1.78 x E6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 892
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 94
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99%
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Emissiefactor : 10.3 g/T

Emissiefactor : 25.2 g/T
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Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 06

Productie van roestvrije, speciale
staalsoorten en speciale legeringen (S4A)
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 06
Type blootstelling: Werknemer

PROC4, PROC8b, PROC13, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25
PC7
SU14
ERC5, ERC12a, ERC12b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van roestvrije, speciale staalsoorten en speciale legeringen (S4A)
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

briketten, Platen, pellets, ingots, onderdelen van staal of schroot van legeringen,
granulaten, Ni sinteroxide

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Voor gebruik buiten.
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.2

blootstelling aan de huid :

geschikte oogbescherming
dragen.
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4, PROC22, PROC23)

Eerste verwerking
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PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

briketten, Platen, pellets, ingots, onderdelen van staal of schroot van legeringen,
granulaten, Ni sinteroxide, Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
(Maximum. 4 uren)
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,staalproductie,Gietprocedure

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
geschikte oogbescherming
dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC24)

Verdere verwerking
PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing
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Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,Heet,Rollen

Blootstelling tijdens:,Koude-inwerking,Rollen

2.1.4

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC13, PROC24, PROC25)

Eindverwerkingsprocessen
PROC13

Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
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voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,gloeien,beitsen

Blootstelling tijdens:,lassen,Malen

2.1.5

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Bord voor
gelaatsbescherming. Manueel
: Geheelmasker (EN 136).
Beschermingsfactor: 10

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal, stof, Residuen

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.6

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Hantering en opslag
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. halfmasker (EN
140). Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal =< 38% Ni, Ni Legering > 35% Ni, Legering < 20% Ni

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.2

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC12a, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC12a

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie)

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni : briketten, Platen, pellets, ingots, onderdelen van staal of schroot van legeringen,
FeNi : ingots, granulaten, Ni sinteroxide

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Frequentie en duur van het gebruik

(ES 1) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 4200
(ES 2) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 38000
(ES 3) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 152000
(ES 1) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
1520
(ES 2) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
14000
(ES 3) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
55300
Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES 1) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 18000
(ES 2) Debiet van het ontvangende
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oppervlaktewater (m³/dag): 198000
(ES 3) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 1.78 x E6
(ES 1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES 2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 100
(ES 3) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

zoet water :
(ES 1) Emissiefactor : 3.89 g/T
(ES 2) Emissiefactor : 3.89 g/T
(ES 3) Emissiefactor : 7.25 g/T
zeewater :
Emissiefactor : 7.25 g/T
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99%
Emissiefactor : 31.6 g/T

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

2.1.4

MEASE (Tier 1)

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
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de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 07
BS Ref.: 07

Geïntegreerde staal- en ijzerproductie

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC0, PROC4, PROC8b, PROC13, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25
PC7
SU14
ERC5, ERC12a, ERC12b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Geïntegreerde staal- en ijzerproductie
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, Ni Vlokken, FeNi

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Binnen-/buitentoepassing.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Binnentoepassing.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

blootstelling aan de huid :

Zorg voor een hoge kwaliteit
algemene of geforceerde
ventilatie (5 tot 15
verversingen per uur).

geschikte oogbescherming
dragen. geschikte overall
dragen om blootstelling van de
huid te voorkomen.
Draag geschikte
handschoenen.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4, PROC22, PROC23)

Eerste verwerking
PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, Ni Vlokken, FeNi, (ingots, granulaten), Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
(Maximum. 4 uren)
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,staalproductie,Gietprocedure

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
geschikte oogbescherming
dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC24)

Verdere verwerking
PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten
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Blootgesteld huidoppervlak :

Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,Heet,Rollen

Blootstelling tijdens:,Koude-inwerking,Rollen

2.1.4

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC13, PROC21, PROC24, PROC25)

Eindverwerkingsprocessen
PROC13

Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix, Artikel

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,gloeien,beitsen

Blootstelling tijdens:,lassen,Malen

2.1.5

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Bord voor
gelaatsbescherming. Manueel
: Geheelmasker (EN 136).
Beschermingsfactor: 10

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal, stof, Residuen, chemische matrix, Artikel

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

blootstelling door inademing :

Geschikt ademhalingstoestel

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 54 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
blootstelling aan de huid :

2.1.6

gebruiken. halfmasker (EN
140). Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Hantering en opslag
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix =< 25% Ni, Artikel =< 25% Ni

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC12a, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC12a

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie)

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, FeNi, (ingots, granulaten)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

(ES 1) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 300
(ES 2) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 6700

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
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Frequentie en duur van het gebruik

(ES 3) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 27400
(ES 1) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
100
(ES 2) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
2460
(ES 3) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
10000
Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES 1) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 18000
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(ES 2) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 198000
(ES 3) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 1.78 x E6
(ES 1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES 2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 100
(ES 3) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

bij het legen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is
een afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met
een efficiëntie van (%): 90
zoet water :
(ES 1) Emissiefactor : 20 g/T
(ES 2) Emissiefactor : 20 g/T
(ES 3) Emissiefactor : 31 g/T
zeewater :
Emissiefactor : 31 g/T
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): 99%
Emissiefactor : 115 g/T

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens
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2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

2.1.4

MEASE (Tier 1)

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

MEASE (Tier 1)

3.2.
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Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 57 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

1. Blootstellingsscenario 08
BS Ref.: 08

Koolstofstaal

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC0, PROC4, PROC8b, PROC13, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25
PC7
SU14
ERC5, ERC12a, ERC12b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Formulering van preparaten (mengsels)
Koolstofstaal
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, Ni Vlokken, FeNi, (ingots, granulaten)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Voor gebruik buiten.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

blootstelling aan de huid :

geschikte oogbescherming
dragen. geschikte overall
dragen om blootstelling van de
huid te voorkomen.
Draag geschikte
handschoenen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

2.1.2
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4, PROC22, PROC23)

Eerste verwerking
PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, Ni Vlokken, FeNi, (ingots, granulaten), Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
(Maximum. 4 uren)
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,staalproductie,Gietprocedure

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
geschikte oogbescherming
dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC24)

Verdere verwerking
PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten
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Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling
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Blootgesteld huidoppervlak :

Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,Heet,Rollen

Blootstelling tijdens:,Koude-inwerking,Rollen

2.1.4

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC13, PROC21, PROC24, PROC25)

Eindverwerkingsprocessen
PROC13

Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix, Artikel

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens:,gloeien,beitsen

Blootstelling tijdens:,lassen,Malen

2.1.5

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Bord voor gelaatsbescherming
Bord voor
gelaatsbescherming. Manueel
: Geheelmasker (EN 136).
Beschermingsfactor: 10

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal, stof, Residuen, chemische matrix, Artikel

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

85 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

160 minuten

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
Voor voldoende algemene ventilatie zorgen.
natuurlijke ventilatie wordt door deuren, ramen etc
bereikt. Gecontroleerde ventilatie betekent de
toegevoerde of afgevoerde lucht door middel van
een actieve ventilator.
geen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

blootstelling door inademing :

Geschikt ademhalingstoestel

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
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persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
blootstelling aan de huid :

2.1.6

gebruiken. halfmasker (EN
140). Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Hantering en opslag
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

chemische matrix =< 25% Ni, Artikel =< 25% Ni

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

160 minuten
Maximum. uren 4
1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Inhalatie snelheid :

~ 10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Kabine/behuizing met afvoer
gebruiken.,Controlekamer
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Zonder rechtstreeks mee om
te gaan

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC12a, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC12a

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie)

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, Ni Platen, FeNi, (ingots, granulaten)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

(ES 1) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 300
(ES 2) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 7000

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
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Frequentie en duur van het gebruik

(ES 3) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 28600
(ES 1) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
100
(ES 2) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
2460
(ES 3) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
10000
Aantal emissiedagen per jaar : 350

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES 1) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 18000
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(ES 2) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 198000
(ES 3) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 1.78 x E6
(ES 1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES 2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 100
(ES 3) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

bij het legen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is
een afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met
een efficiëntie van (%): > 90
zoet water :
(ES 1) Emissiefactor : 20 g/T
(ES 2) Emissiefactor : 20 g/T
(ES 3) Emissiefactor : 31 g/T
zeewater :
Emissiefactor : 31 g/T
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
Emissiefactor : 115 g/T

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
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2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

2.1.4

MEASE (Tier 1)

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

MEASE (Tier 1)

3.2.
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Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 09

Gebruik van nikkelpoeder in de productie
van onderdelen (artikelen)
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 09
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC8b, PROC14, PROC21, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26
PC1, PC24, PC25
SU14
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Gebruik van nikkelpoeder in de productie van onderdelen door pers-, sinter-, injectie- en
giethandelingen
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC26)

Poedermetallurgie, mengen van nikkel en andere metaalpoeders
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (1-50% Ni/ > 50% Ni), deeltjes 1-200 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Gesloten systeem
Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.2

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2/P3.
Beschermingsfactor: 10/20

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC14)

persen
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
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gespecialiseerde voorzieningen
PROC14

Productie van preparaten* of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, Mengsels (1-5% Ni), deeltjes (1-200 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

1-1000 kg
(Hoeveelheid per ploeg)

Frequentie en duur van het gebruik

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

<1u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Voorzichtig te werk gaan! Container staat onder
druk.
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
/,Verhoogde temperatuur

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Gesloten systeem
Zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen. Geschikt
ademhalingstoestel gebruiken.
Filtertype: P2/P3.
Beschermingsfactor: 10/20

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

sinteren
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, Mengsels (1-5% / 50% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid
Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

1-1000 kg
Hoeveelheid per ploeg
1-2 u

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake

Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20
°C boven de omgevingstemperatuur).
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Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geautomatiseerde taak
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :
blootstelling door inademing :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Beschermingskleding.
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2/P3

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC25)

Spuitgieten van producten
PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, Mengsels (10-50% Ni), deeltjes (1-200 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid
Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

1-1000 kg
Hoeveelheid per ploeg
1-2 u

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geautomatiseerde taak
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

2.1.5

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21, PROC23)

Verdere verwerking
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

gesinterde metalen vorm /, Artikel

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

=< 90 %

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
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Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

1-1000 kg
Hoeveelheid per ploeg

Frequentie en duur van het gebruik

Voortdurende procedure

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
/,Verhoogde temperatuur

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem /,Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.6

blootstelling door inademing :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen.
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2/P3.
Beschermingsfactor: 10/20

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Reiniging en onderhoud van de uitrusting,per
ploegendienst:

30-60 minuten

reparatie van apparatuur

1-10 u

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen
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Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
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blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3/P3.
Beschermingsfactor: 10/20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC12a, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC12a

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie)

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (< 200 µm, 1-50% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 11000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 2853

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 248

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Afvoerluchtbehandeling:

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

geen

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1)

Emissiefactor 0.01 g/T

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

Overige meetgegevens

3.2.
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Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 10

Producten voor het behandelen van metalen
oppervlakken, waaronder producten voor het
galvaniseren
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 10
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC8a, PROC13
PC14
SU3, SU15
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het
galvaniseren
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8a)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal :, Pellets, schijven, overige vormstukken, voorgevormde
elektroden

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

per ploegendienst: 1

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC13)

Chemisch bedekken van metalen
PROC13

Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Elektrolytische oplossing van Ni-metaal :, Pellets, schijven, overige vormstukken,
voorgevormde elektroden

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Voortdurende procedure

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20
°C boven de omgevingstemperatuur).

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

manueel,(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
Vaste stoffen nat opnemen
ofopzuigen.,Hoogeffectief partikelfilter (HEPA-filter).
geen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

blootstelling aan de huid :

Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 10

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

2.1.3

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Elektrolytische oplossing van Ni-metaal :, Pellets, schijven, overige vormstukken,
voorgevormde elektroden

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

(ES 1) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 50
(ES 2) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 1230
(ES 3) Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 20
(ES 1) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 11

Frequentie en duur van het gebruik

(ES 2) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
271
(ES 3) jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):
3.9
Aantal emissiedagen per jaar : 220

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES 1) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 1.8xE4
(ES 2) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 2.0xE6
(ES 3) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 1.6xE2
(ES 1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES 2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
(ES 3) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

bij het legen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is
een afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met
een efficiëntie van (%): > 95
Geschatte stofverwijdering uit het afvalwater door
rioolwaterzuiveringsinstallatie (%): 40

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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STP:
(ES 1) Emissiefactor : 131 g/T
(ES 2) Emissiefactor : 827 g/T
zoet water :
(ES 3) Emissiefactor : 63 g/T
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): 99
Emissiefactor : 80 g/T
Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000,Slib wordt aangebracht op landbouwgrond
Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 11

Productie van nikkelzouten uit nikkelmetaal
(voor gebruik in de productie van
katalysatoren)
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 11
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC26
SU9
ERC6a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van nikkelzouten uit nikkelmetaal (voor gebruik in de productie van katalysatoren)
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b,
PROC9, PROC26)
Productie van nikkelzouten uit nikkelmetaal (voor gebruik in de productie van katalysatoren)
PROC0

Other Process or activity

PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder, Pellets, briketten, grotere stukken, Zware metaalzouten (Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Dosering

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

1-50 kg

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem,(half),Geautomatiseerde taak

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :
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blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC6a)

ERC6a

Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder, Pellets, briketten, grotere stukken

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 3200
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 1137

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 350

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): Geen gegevens beschikbaar
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): Geen gegevens beschikbaar
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Geen gegevens beschikbaar

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1

Overige meetgegevens

Emissiefactor 67.7 g/T

Emissiefactor 67.7 g/T
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Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 12
BS Ref.: 12

Vervaardiging van batterijen en
accumulatoren
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC14
PC9a, PC9b, PC9c, PC15
SU16
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Producten van metaal, staven, briketten, poeder (13/2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Geautomatiseerde procedure in (half) gesloten
systemen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4)

Oplossen van nikkelmetaal in zuur

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Producten van metaal, staven, briketten

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Geautomatiseerde procedure in (half) gesloten
systemen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC9, PROC14)

Pasta
PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC14

Productie van preparaten* of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal, poeder (13/2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20
°C boven de omgevingstemperatuur).
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Geautomatiseerde procedure in (half) gesloten
systemen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC14)

Verdere verwerking
PROC14

Productie van preparaten* of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

voorgevormde elektroden, (metaalachtig)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.5

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal :, staven, briketten, poeder (13/2.5 µm)
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Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.2

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal :, staven, briketten, poeder (13/2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 2900
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 796

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 276

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 2xE6
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): Geen gegevens beschikbaar
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): 99
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de

Emissiefactor 42.7 g/T

Emissiefactor 25.4 g/T
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werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Geen gegevens beschikbaar

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

Overige meetgegevens

2.1.5

Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 13

Productie van nikkelkatalysatoren uit
nikkeloxidehoudende katalysatorprecursor
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 13
Type blootstelling: Werknemer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14
PC19, PC20
SU3, SU8, SU9, SU10
ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van nikkelkatalysatoren uit nikkeloxidehoudende katalysatorprecursor
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC14)
Productie van nikkelkatalysatoren uit nikkeloxidehoudende katalysatorprecursor
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC14

Productie van preparaten* of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (1-95% Ni), druppeltjes (10-35% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

100-5000 kg
Hoeveelheid per ploeg
8-11 uur / dag

Frequentie en duur van het gebruik

80-360 dagen/ jaar
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Controlekamer
Gesloten systeem
(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar

Gebruiken met voldoende
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van de bron naar de werknemer te beheersen

emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :
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Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
blootstelling aan de huid :

afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. met toevoer van
lucht
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
Beschermingsindex 6.
Doordringtijd (maximale
draagduur) 480 min. NBR
(Nitrilkautschuk) (0.4 mm). CR
(polychloroprenes,
chloropreenrubber) 0.5 mm.
Butylrubber 0.7 mm.
Beschermingskleding. (EN
13928-1 (5)).
Beschermingskap.
Veiligheidsschoenen dragen.
(EN 20346)

2.1.2
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b,
PROC9)
Productie van nikkelkatalysatoren uit nikkeloxidehoudende katalysatorprecursor
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

gevormde katalysatoren

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

1-70 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

100-5000 kg
Hoeveelheid per ploeg
8-11 uur / dag

Frequentie en duur van het gebruik

80-360 dagen/ jaar
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Controlekamer
Gesloten systeem
(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
blootstelling aan de huid :

2.2

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. met toevoer van
lucht
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
Beschermingsindex 6.
Doordringtijd (maximale
draagduur) 480 min. NBR
(Nitrilkautschuk) (0.4 mm). CR
(polychloroprenes,
chloropreenrubber) 0.5 mm.
Butylrubber 0.7 mm.
Beschermingskleding. (EN
13928-1 (5)).
Beschermingskap.
Veiligheidsschoenen dragen.
(EN 20346)

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1, ERC3, ERC6a, ERC6b)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

ERC3

Formulering in materialen

ERC6a

Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b

Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poedervormige katalysatoren, gevormde katalysatoren

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

1-95 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 5100
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 401

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar :

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES 1) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 18000
(ES 2) Debiet van het ontvangende
oppervlaktewater (m³/dag): 244755
(ES1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Water : 200. Lucht : 200
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

maatregelen m.b.t. procescontrole en
proceswijziging

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 95
bij het legen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is
een afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met
een efficiëntie van (%): 40
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties
Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 14.4 g/T

Emissiefactor 32 g/T

verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000
Gevaarlijk afval
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Recycling mogelijk.,Aflevering bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 14

Industrieel gebruik van poedervormige en
gevormde nikkelhoudende katalysatoren
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 14
Type blootstelling: Werknemer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b
PC19, PC20
SU3, SU8, SU9
ERC1, ERC6a, ERC6b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Industrieel gebruik van poedervormige en gevormde nikkelhoudende katalysatoren
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b)

Industrieel gebruik
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (1-95% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 0.5-75
(Ni)

jaarlijkse tonnage van de
locatie (ton/jaar): 1-150.
poedervormige katalysatoren
8-11 uur / dag

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Gesloten systeem

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).
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blootstelling door inademing :

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
blootstelling aan de huid :

2.1.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. met toevoer van
lucht
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
Beschermingsindex 6.
Doordringtijd (maximale
draagduur) 480 min. NBR
(Nitrilkautschuk) (0.4 mm). CR
(polychloroprenes,
chloropreenrubber) 0.5 mm.
Butylrubber 0.7 mm.
Beschermingskleding. (EN
13928-1 (5)).
Beschermingskap.
Veiligheidsschoenen dragen.
(EN 20346)

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b)

Industrieel gebruik
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC3

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

gevormde katalysatoren

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

1-65 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 1.5-200
(Ni)

Frequentie en duur van het gebruik

(ont)laden

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Reiniging en onderhoud van de uitrusting

jaarlijkse tonnage van de
locatie (ton/jaar): 5-600.
poedervormige katalysatoren
14 dagen/ jaar
Keren per jaar: 2. (2 x 7
dagen)
Keren per jaar: 2. Maximum

Inhalatie snelheid :

8-11 uur / dag
(5 -100% (ont)laden)
niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

(ont)laden
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Gesloten systeem

Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. met toevoer van
lucht
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
Beschermingsindex 6.
Doordringtijd (maximale
draagduur) 480 min. NBR
(Nitrilkautschuk) (0.4 mm). CR
(polychloroprenes,
chloropreenrubber) 0.5 mm.
Butylrubber 0.7 mm.
Beschermingskleding. (EN
13928-1 (5)).
Beschermingskap.
Veiligheidsschoenen dragen.
(EN 20346)

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1, ERC6a, ERC6b)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

ERC6a

Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b

Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poedervormige katalysatoren, gevormde katalysatoren

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

1-95 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 4300

Frequentie en duur van het gebruik

jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 0.5-75
(Ni)
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 1.5-200
(Ni)
Niet van toepassing

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

300 ton(nen)/dag.
poedervormige katalysatoren
(40% Ni). gevormde
katalysatoren (40% Ni)
poedervormige katalysatoren.
1-150 ton(nen)/jaar
gevormde katalysatoren. 5600 ton(nen)/jaar
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

(half),Geautomatiseerde taak

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Binnen-/buitentoepassing.
zonder plaatselijke ventilatie

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Recycling mogelijk.,Aflevering bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 15
BS Ref.: 15

Productie van magneten (poedergebruik)

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC0, PROC5, PROC8a, PROC14, PROC22, PROC23, PROC24, PROC26
SU15
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van magneten (poedergebruik)
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8a)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Producten van metaal (30-60 mm), poeder (1-15 µm/75-150 µm, > 95% Ni),
Legering (30% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,Reiniging en onderhoud
van de uitrusting :
blootstelling aan de huid :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC5)

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)
PROC5

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder (0.001-0.15 mm, > 95% Ni), Legering (30% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,Reiniging en onderhoud
van de uitrusting :
blootstelling aan de huid :

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC14)

persen
PROC14

Productie van preparaten* of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (0.001 - 0.15 mm), Legering (> 30%)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
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schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,Reiniging en onderhoud
van de uitrusting :
blootstelling aan de huid :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22, PROC23)

sinteren
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

granulaten (30-60 mm), poeder (> 95% Ni), Legering (30% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20
°C boven de omgevingstemperatuur).
Halfgeautomatiseerd proces
(half),Gesloten systeem
schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de

geen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 93 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing,(ont)laden :

blootstelling aan de huid :

2.1.5

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC24)

Verdere verwerking
PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Legering (10-100 g, > 95%/30% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Gesloten systeem
Omvat de toepassing bij
omgevingstemperatuur.,Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.6

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC26)

Verpakking
PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Legering (10-100 g)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

open systemen
schone werkplek
Omvat de toepassing bij
omgevingstemperatuur.,Verhoogde temperatuur
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.7

Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

granulaten (30-60 mm), Legering (10-100 g), Ni poeder (> 95%/30% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is: blootstelling aan de huid
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

bladzijde : 95 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni briketten, granulaten (30-60 mm), poeder (0.001-0.15 mm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 180
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 45

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 250

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

(ES1) Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 9
(ES2) Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 999
(ES1) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
(ES2) Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

STP:
totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%): 40
zoet water :

Emissiefactor 2.14 g/T

Emissiefactor 2.14 g/T
Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Lucht. :
Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

(ES1) Verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000
Slib wordt aangebracht op landbouwgrond

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

Emissiefactor 170 g/T
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3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

2.1.4

MEASE (Tier 1)

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

Overige meetgegevens

2.1.7

Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 16

Productie van nikkelhoudende producten
(elektronica)
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 16
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC5, PROC8a
SU16
Nickel SPERC 1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van nikkelhoudende producten (elektronica)
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8a)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Metaal :, deeltjes (0.2-0.4 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Maximum

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

1u
1-3 Toepassingen per dag
niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :
blootstelling aan de huid :

2.1.2

Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC5)

Productie en behandeling van eindproduct
PROC5

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Pasta, houdend, poeder (0.2-0.4 µm)
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Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden. :
Vaste stoffen nat opnemen
ofopzuigen.,Hoogeffectief partikelfilter (HEPA-filter).
geen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

blootstelling door inademing :

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :
2.1.3

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Metaal :, deeltjes (0.2-0.4 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en

blootstelling door inademing :

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
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gezondheidscontrole
blootstelling aan de huid :
2.2

Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Metaal :, deeltjes (0.2-0.4 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 58
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 14

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 240

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%): Geen gegevens beschikbaar
Lucht. :

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000
Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

2.1.3

Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

Emissiefactor. Formulering 30
g/T. Verdere verwerking 400
g/T
Emissiefactor. Formulering 50
g/T. Verdere verwerking 1000
g/T
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4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 17
BS Ref.: 17

Productie van soldeerlegeringen

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC0, PROC8a, PROC22, PROC23, PROC24, PROC26
SU14
Nickel SPERC 2

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van soldeerlegeringen
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0, PROC8a, PROC22, PROC23, PROC24, PROC26)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC0

Other Process or activity

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Pellets (> 95% Ni), folie (> 95%), Legering, houdend, poeder (4-82%)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

open systemen
Omvat de toepassing bij
omgevingstemperatuur.,Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen
Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

(half),Gesloten systeem
Zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.
geen

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
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blootstelling door inademing :
blootstelling aan de huid :

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens
SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

CuNi30 Platen, Pellets (> 95% Ni), folie (> 95% Ni), Legering, houdend, poeder (4-82%
Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 2.2
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 0.55

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 252

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Lokale afvalwaterbehandeling is vereist.
Lucht. :

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 30 g/T
Emissiefactor 50 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.
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de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 18
BS Ref.: 18

Gebruik van soldeerlegeringen

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC22
SU3
Nickel SPERC 3

Behandelde processen, taken en activiteiten

Gebruik van soldeerlegeringen
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

CuNi30 Platen, Pellets, folie, ingots, poeder, Pasta, crème-kleurig, lint, draad, mallen

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Halfgeautomatiseerd proces
Omvat de toepassing bij
omgevingstemperatuur.,Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens
SPERC

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

CuNi30 Platen, Pellets, folie, ingots, poeder, Pasta, crème-kleurig, lint, draad, mallen

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 2.2
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 0.55

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 252

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Lokale afvalwaterbehandeling is vereist.
Lucht. :

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 400 g/T
Emissiefactor 1000 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 106 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 19

Productie van contactmaterialen van zilvernikkel
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 19
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC5, PROC8a, PROC22, PROC24, PROC25, PROC26
SU15
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van contactmaterialen van zilver-nikkel
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0, PROC5, PROC8a, PROC22, PROC24, PROC25,
PROC26)
Productie van contactmaterialen van zilver-nikkel
PROC0

Other Process or activity

PROC5

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig, poeder (> 99.5% Ni), AgNi draad (10-40% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot

blootstelling door inademing :

Geschikt ademhalingstoestel
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persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
blootstelling aan de huid :

2.2

gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig, poeder (> 99.5% Ni), AgNi draad (10-40% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 120
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 20

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 252

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

Geen gegevens beschikbaar

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Geen gegevens beschikbaar

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
≥ (%): 98
Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): 99.9
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 2.66 g/T

Emissiefactor 18.31 g/T

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
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de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 20

Gebruik van contactmaterialen van zilvernikkel
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 20
Type blootstelling: Werknemer

PROC26
SU3
Nickel SPERC 4

Behandelde processen, taken en activiteiten

Gebruik van contactmaterialen van zilver-nikkel
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0, PROC5, PROC8a, PROC22, PROC24, PROC25,
PROC26)
Gebruik van contactmaterialen van zilver-nikkel
PROC0

Other Process or activity

PROC5

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig, Legering, (vast)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Dosering

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

< 100 g

oververhitting voorkomen,Van de implementatie van
een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne
wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

Draag geschikte
handschoenen.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens
SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig, Legering, (vast)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 0.3
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Geen
gegevens beschikbaar
beperkingen met betrekking tot afvalwateremissies
dienen niet te worden toegepast, daar er geen
directe vrijkoming in het afvalwater plaatsvindt.

Frequentie en duur van het gebruik

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

Geen gegevens beschikbaar

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Geen gegevens beschikbaar

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Niet van toepassing

Emissiefactor 1000 g/T

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 21
BS Ref.: 21

Sputterafzetting

Type blootstelling: Werknemer

Gebruiksbeschrijvingen

PROC1
SU3
Nickel SPERC 4

Behandelde processen, taken en activiteiten

Sputterafzetting
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1
Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0, PROC5, PROC8a, PROC22, PROC24, PROC25,
PROC26)
Sputterafzetting
PROC0

Other Process or activity

PROC5

Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)

PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Sputtertrefplaten van hoge zuiverheid (> 99.5%), sputtertrefplaten van nikkelhoudende
metaallegering

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

(half),Gesloten systeem
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Sputterafzetting

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en

blootstelling aan de huid :

Gesloten systeem

Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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gezondheidscontrole
2.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens
SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Sputtertrefplaten van hoge zuiverheid (> 99.5% Ni), sputtertrefplaten van
nikkelhoudende metaallegering

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Frequentie en duur van het gebruik

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 0.5 (x 1-10)
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Geen
gegevens beschikbaar
beperkingen met betrekking tot afvalwateremissies
dienen niet te worden toegepast, daar er geen
directe vrijkoming in het afvalwater plaatsvindt.
Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Luchtemissie beperken tot een typische
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

Emissiefactor 1000 g/T
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4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 22
BS Ref.: 22

Uitdampprocessen in de sector van de
halfgeleiders
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC1
SU3
Nickel SPERC 4

Behandelde processen, taken en activiteiten

Uitdampprocessen in de sector van de halfgeleiders
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1)

'for vapour deposition
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig Ni (99.5%), (vast), Damp

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

per ploegendienst:

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

=< 100 g

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig Ni, (vast)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Draag geschikte
handschoenen.
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Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Manueel,Reiniging

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

2.2

blootstelling aan de huid :

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens
SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig Ni (99.5%), (vast), Damp

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Frequentie en duur van het gebruik

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 0.1 (x 1-10)
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Geen
gegevens beschikbaar
beperkingen met betrekking tot afvalwateremissies
dienen niet te worden toegepast, daar er geen
directe vrijkoming in het afvalwater plaatsvindt.
Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

Gesloten systeem

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

Geen gegevens beschikbaar

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

(20-500 kg)
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Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking
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Gevaarlijk afval
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens,SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 23

Nikkel dat in het drinkwater vrijkomt uit
waterverwarmingstoestellen, bv. waterkokers
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 23
Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Nikkel dat in het drinkwater vrijkomt uit waterverwarmingstoestellen, bv. waterkokers

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

goede procescontrole waarborgen om het
migratiepercentage van de substantie te beperken.
Maximum,Migratiesnelheid

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootstellingsweg :

0,05 mg/l
=< 3
Toepassingen per dag
+- 2 l
Hoeveelheid per dag
Na inslikken

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

decaperen ==>

Hogere blootstelling.
verhoogde afgifte
Water. apparaat
2.4 jaren

Frequentie en duur van het gebruik

Fysische en chemische eigenschappen
Toepassing/gebruiksfase
Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen
2.2

Toepassing van roestvrij staal om de
verwarmingselementen te bekleden,Element met
een roestvrijstalen plaat behoeden tegen contact
met water

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 120 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.,Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 24
BS Ref.: 24

Contact van de consument met
nikkelhoudende munten
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Contact van de consument met nikkelhoudende munten

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

0-25 %

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Fabricatie
Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Frequentie en duur van het gebruik

Variabele

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

blootstelling aan de huid,Blootgesteld huidoppervlak

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

Niet van toepassing

1120 T
< 0.01 - 45.2
µg/cm². per week
420 cm²

Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen
2.2

Niet van toepassing

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
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Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 25

Rechtstreeks en langdurig contact met de
huid
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 25
Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Artikel, houdend Ni

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

Variabele

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

langere inwerking

Frequentie en duur van het gebruik

Variabele

=< 5
µg/cm². per week

langere inwerking
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

blootstelling aan de huid,Blootgesteld huidoppervlak

Variabele

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

Duurzaam gebruik/vrijkoming.

Vrijkomingen op basis van.
Toepassing/gebruiksfase
0.5
0.5 µg/cm². per week

Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen
2.2

langere inwerking,=< 0.5 µg/cm²,per week

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
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Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.,Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 26
BS Ref.: 26

Nikkel dat in het drinkwater vrijkomt uit
leidingen/kranen
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

tappen en kranen, houdend Ni

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

Variabele

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Variabele

Frequentie en duur van het gebruik

Variabele

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootstellingsweg :

=< 3
Toepassingen per dag
+- 2 l
Hoeveelheid per dag
Na inslikken. Huidcontact

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

Fysische en chemische eigenschappen
Toepassing/gebruiksfase

Water. apparaat

Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen

2.2

Houd bij de keuze van coatingmaterialen rekening
met het allergeen potentieel van nikkel,Win
informatie in over de mate waarin nikkel vrijkomt uit
diverse nikkelhoudende legeringen en baseer
daarop ontwerpbeslissingen.,Beschrijf waar nikkel
wordt gebruikt en licht de gevaren toe op de
verpakking en in de productinformatie

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
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Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.,Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 27
BS Ref.: 27

Nikkel dat in de voeding vrijkomt uit
materialen die in aanraking komen met
voedingsmiddelen
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel

0-32 %

Andere producteigenschappen

Gebruiksfase van stoffen in producten :, jaren 25-30

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid
Frequentie en duur van het gebruik

Fabricatie :
Eetwaren en diervoeder :
Variabele

3103-9114 t/jr
Variabele

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Blootstellingsweg :

3
Toepassingen per dag
Na inslikken

Lichaamsgewicht:

60 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

Fysische en chemische eigenschappen

apparaat. Eetwaren en
diervoeder
25-30 jaren

Toepassing/gebruiksfase
Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen

De migratie van nikkel naar levensmiddelen moet
binnen redelijke grenzen zo laag mogelijk zijn en, als
algemene grenswaarde, hoogstens 0,1 mg/kg. Voor
roestvrij staal kunnen deze waarden op een veilige
manier worden bereikt indien de objecten die met
voedingsmiddelen in aanraking komen vóór het
initiële kookproces (eerste gebruik van nieuwe
producten) aan kokend water worden blootgesteld
en dit water wordt weggegoten.,Nikkelhoudende
materialen, behalve roestvrij staal, die met
voedingsmiddelen in aanraking komen moeten
gelabeld worden om te garanderen dat het product
voldoet aan de aanbevelingen van de EU.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.,Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 28
BS Ref.: 28

Piercingstaafjes

Type blootstelling: Consument

Gebruiksbeschrijvingen

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Piercingstaafjes

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

<2
µg/cm². per week

Frequentie en duur van het gebruik

Variabele

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

blootstelling aan de huid

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

geen

Variabele

Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen
2.2

94/27/EC

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
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Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 29
BS Ref.: 29

Contact met werktuigen en andere
oppervlakken waaruit nikkel vrijkomt
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Consument

PC7
AC7
SU21
ERC11a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Niet van toepassing
Particulier gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1

Sub-scenario toezicht houdend op het eindgebruik van de gebruiker

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Contact met werktuigen en andere oppervlakken waaruit nikkel vrijkomt

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Variabele

Frequentie en duur van het gebruik

slechts geringe blootstelling, geen overschrijding van
de grenswaarde.
Variabele

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

geen

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
consumentenblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
informatie en gedragsaanwijzingen voor consumenten

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

Niet van toepassing

Andere risicobeheersmaatregelen:
Voorwaarden en maatregelen bij de fabricage van het
product om vrijkomingen tijdens de gebruiksfase te
voorkomen
2.2

geen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC11a)

ERC11a

Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie

Beoordelingsmethode

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.

Eigenschappen van het product
Geen aanvullende informatie
Gebruiksvoorwaarden
Geen aanvullende informatie
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Risicobeheersmaatregelen
Geen aanvullende informatie

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1
3.2.

EU RAR
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.,onbedoelde lozing

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

Voorspelde blootstelling is naar verwachting niet hoger dan de geldige waarden voor de consument
indien de maatregelen beschreven in afdeling 2 van het risicomanagement of de bedrijfsvereisten
worden toegepast.,Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te
worden overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

Er is geen inschatting van de blootstelling aan het milieu.
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1. Blootstellingsscenario 30

Productie van FeNi voor gebruik in roestvrij
staal
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 30
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC8b, PROC9, PROC22
SU14
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van FeNi voor gebruik in roestvrij staal
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC9)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

granulaten (< 10 mm), Katalysator, houdend NiO (10-89%), laterieterts (< 2% Ni, < 50
mm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Katalysator
laterieterts

1,6 T
Hoeveelheid per ploeg
8000
ton(nen)/dag

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Gebruiken met voldoende afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Behandeling door verhitten
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

laterieterts (< 2% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.3

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Smelten van verwerkte grondstoffen in elektrische vlamboogoven
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

FeNi Legering

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gebruiken met voldoende afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Verdere raffinage, granulatie
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

FeNi Legering, granulaten

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.5

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC9)

Verpakken en overbrengen van gegranuleerd product
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

FeNi Legering, granulaten

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Gesloten systeem
Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.6

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

FeNi Legering, stof, Dampen, vast, chemische matrix, houdend NiO

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8/12

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

niet van toepassing

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).
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van de bron naar de werknemer te beheersen
Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

laterieterts (< 2% Ni), Legering (FeNi), chemische matrix (NiO)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 52000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 18868

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 2 x 10 E08
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 1000

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft een
afscheidings-efficiëntie van (%): 99
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 99
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

Niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

Overige meetgegevens

2.1.2

Overige meetgegevens

Emissiefactor 1660 g/T
Emissiefactor 1598 g/T
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2.1.3

Overige meetgegevens

2.1.4

Overige meetgegevens

2.1.5

Overige meetgegevens

2.1.6

Overige meetgegevens

3.2.
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Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 31
BS Ref.: 31

Productie van nikkelmetaalpoeder uit
nikkelhydroxycarbonaat
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC1, PROC2, PROC8b, PROC9, PROC22, PROC24
SU8
ERC1

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van nikkelmetaalpoeder uit nikkelhydroxycarbonaat
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC2, PROC22)

Waterstofreductie in gesloten oven
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni hydroxycarbonaat (> 40% Ni, ~ 40 µm), Ni poeder (100% Ni, < 2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Batchproces 1x / 15 min.

(ont)laden

Procesmonster,korrelanalyse (uitgang van de oven)
Procesmonster,complete analyse (na
homogenisatie)

per ploegendienst: 2x. = 10
minuten
per ploegendienst: 2x. = 10
minuten

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
Blootstelling tijdens: Inspectierondes en verpakking
en afvoer van residu's
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Biologische controle

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot

blootstelling door inademing :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

halfmasker (EN 140).
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persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
Blootstelling tijdens: noodsituatie of nietroutinematige productiesituaties
Blootstelling tijdens: andere stoffige werkzaamheden
blootstelling aan de huid :

2.1.2

Geheelmasker (EN 136).
Filtertype: P3
Persluchtmasker (EN 133)
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
geschikte overall dragen om
blootstelling van de huid te
voorkomen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC9, PROC24)

Breken/homogeniseren van Ni-poeder
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (100% Ni, < 2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Een keer om de:

3 dagen

Vat-/hoeveelhedenomvulling,Vaste productielijnen

Inhalatie snelheid :

15 minuten
1 tonnen
30 minuten
350 kg
2,5 u
350 kg
15 minuten
350 kg
niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Breken/homogeniseren van Ni-poeder,/ container
Vullen en overgieten,/ container
Opslag,/ container
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Leef alle regels en lokale vereisten voor de opslag
van containers na.
Blootstelling tijdens:,Inspectierondes en verpakking
en afvoer van residu's
Blootstelling tijdens:,Reiniging en onderhoud van de
uitrusting

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Gesloten systeem
Het proces is volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit een controlekamer
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Biologische controle

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :
blootstelling aan de huid :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingskleding.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni hydroxycarbonaat (> 40% Ni, ~40 µm), poeder (100% Ni, < 2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Een keer om de:
Omvat een frequentie van maximaal: eenmaal
jaarlijks.,/ 1/2 jaren

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

3 dagen
(1-4 uren)
4-8 uren

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

Zorg voor goede informatie, instructie en training
voor de gebruikers.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

2.2

blootstelling aan de huid :

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
overall dragen om blootstelling
van de huid te voorkomen.
Veiligheidsstofbrillen

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC1)

ERC1

Vervaardiging van stoffen

Beoordelingsmethode

SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder (100% Ni, < 2.5 µm)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 600
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 20

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 150

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

ES 1 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000

STP

ES 2 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000

rechtstreekse lozing

Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10

STP

Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10

rechtstreekse lozing

Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
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geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

ES 1 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): >=
90,Geschatte stofverwijdering uit het afvalwater door
rioolwaterzuiveringsinstallatie (%): 40
ES 2 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): >=
90,Geschatte stofverwijdering uit het afvalwater door
rioolwaterzuiveringsinstallatie (%): 40
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): >= 90
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties
Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Emissiefactor 100 g/T

Emissiefactor 100 g/T

Emissiefactor 300 g/T

ES 1 Verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000,Slib wordt aangebracht op landbouwgrond
Gevaarlijk afval
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 32
BS Ref.: 32

Productie van nikkelhoudende
poederlegeringen uit NiO-houdende
materialen
Gebruiksbeschrijvingen

Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC2, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC22, PROC24, PROC27a
SU3
ERC6a

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van nikkelhoudende poederlegeringen uit NiO-houdende materialen
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

concentraat, Pellets, briketten, FeNi, houdend NiO

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

(half),Geautomatiseerde taak

blootstelling aan de huid :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. (EN 374).
geschikte overall dragen om
blootstelling van de huid te
voorkomen.
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Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC22)

Smelten van verwerkte grondstoffen in elektrische vlamboogoven
PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

concentraat, Pellets, briketten, FeNi, houdend NiO

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Reductiemiddel (C)

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

(half),Geautomatiseerde taak

blootstelling aan de huid :

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4, PROC24, PROC27a)

legeren & verstuiven
PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC27a

Productie van metaalpoeders (hittebewerking)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

metaalachtig, Pellets, Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing
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Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

(half),Geautomatiseerde taak

blootstelling aan de huid :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20. >
10% poeder, < 10 µm:
Geheelmasker (EN 136) (EN
143). Beschermingsfactor: 40
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC2, PROC4)

Droging en opslag
PROC2

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, Vochtgehalte (gew-%), Geen gegevens beschikbaar

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Verhoogde temperatuur
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en

blootstelling door inademing :

(half),Geautomatiseerde taak
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
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gezondheidscontrole
blootstelling aan de huid :

2.1.5

Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC4)

mengen en zeven
PROC4

Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

droog, poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Geautomatiseerde taak

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.6

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20. >
10% poeder < 10 µm:
Geheelmasker (EN 136) (EN
143). Beschermingsfactor: 40
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC9)

verpakking
PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

droog, poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

420 cm²
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Lichaamsgewicht:
Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

niet van toepassing

Omvat de toepassing bij omgevingstemperatuur.
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gebruik in halfautomatische, overwegend gesloten
afvulinstallaties.

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.7

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20. >
10% poeder < 10 µm:
Geheelmasker (EN 136) (EN
143). Beschermingsfactor: 40
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1500 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Intermitterende blootstelling
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
schone werkplek

Contactduur : Variabel

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20. >
10% poeder < 10 µm:
Geheelmasker (EN 136) (EN
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blootstelling aan de huid :

2.2

143). Beschermingsfactor: 40
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC6a)

ERC6a

Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast (NiO, Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 5000
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 1048

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 209

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 40000
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 1000
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft een
afscheidings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 98%
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

niet van toepassing

2.1.2

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.3

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.5

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.6

Overige meetgegevens

Emissiefactor 3.3 g/T

Emissiefactor 17.7 g/T
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MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens
Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 33

Bewerking van nikkellegeringen en metalen
voorwerpen met nikkellaag
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 33
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC21, PROC26
SU3
ERC5, ERC12a, ERC12b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Bewerking van nikkellegeringen en metalen voorwerpen met nikkellaag
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast (50-70% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Manueel /,Machine,Hantering
schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Halfgeautomatiseerd proces

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

2.1.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC26)

Metaalbewerkingswerkzaamheden
PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast (50-70% Ni)

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Aanbevolen
lichaamsbeschermingsfabrikat
en : Draag geschikte
handschoenen.
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Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Herhaalde blootstelling

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

Halfgeautomatiseerd proces

blootstelling aan de huid :

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Aanbevolen
lichaamsbeschermingsfabrikat
en. Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast /, granulaten (50-70% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Intermitterende blootstelling
schone werkplek

Contactduur : Variabel

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.
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Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

bladzijde : 152 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC12a, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC12a

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (lage emissie)

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Legering, vast (50-70% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 3600
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 1300

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 365

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

ES 1 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000

STP

ES 2 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 198000

rechtstreekse lozing

ES 1 Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10

STP

ES 2 Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 100

rechtstreekse lozing

Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

ES 1 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar,Geschatte stofverwijdering uit het
afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallatie (%):
40
ES 2 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

ES 1 Verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):
2000
Slib wordt aangebracht op landbouwgrond

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.

Emissiefactor 7.25 g/T

Emissiefactor 7.25 g/T

Emissiefactor 31.55 g/T
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Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.3

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 34

Gebruik van nikkelmetaal voor thermisch
spuiten
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 34
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC23, PROC24, PROC25
PC7, PC14, PC15, PC38
SU3
ERC5, ERC7, ERC12b
Nickel SPERC 5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Gebruik van nikkelmetaal voor thermisch spuiten
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8b, PROC9)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC9

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, draad, ingots (=< 100% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Blootstellingsfrequentie /. Duur
van de blootstelling : Variabel

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Halfgeautomatiseerd proces

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC7, PROC10, PROC23, PROC24, PROC25)

handmatig spuiten
PROC7

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Spuiten in een industriële omgeving
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PROC10

Met roller of kwast aanbrengen

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder (=< 100% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Sproeien,per ploegendienst:

2-3 u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Kabine/behuizing met afvoer gebruiken.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Halfgeautomatiseerd proces

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.3

Rendement lokale ventilatie
van ten minste [%]: 99

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC7, PROC10, PROC23, PROC24, PROC25)

Gebruik van nikkelmetaal voor thermisch spuiten
PROC7

Spuiten in een industriële omgeving

PROC10

Met roller of kwast aanbrengen

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen of voorwerpen gebonden stoffen

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, draad, ingots (=< 100% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Sproeien,per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het

Inhalatie snelheid :

<4u
Duur van de blootstelling.
Blootstellingsfrequentie :
Variabel
niet van toepassing
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Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1500 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Halfgeautomatiseerd proces
Controlekamer
Kabine/behuizing met afvoer gebruiken.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie. Filtering

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. Filtertype: P2.
Beschermingsfactor: 10
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

poeder, draad, ingots (=< 100% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
per ploegendienst:

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Inhalatie snelheid :

10 %
Duur van de blootstelling /.
Blootstellingsfrequentie :
Variabel
10 m³

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Intermitterende blootstelling
Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Contactduur : Variabel
Hoogeffectief partikelfilter
(HEPA-filter).

schone werkplek
Van de implementatie van een geschikte standaard
voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Vaste stoffen nat opnemen ofopzuigen.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen
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blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P2/P3
Draag geschikte
handschoenen.
Beschermingskleding. Bord
voor gelaatsbescherming

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC7, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC7

Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 20
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 5

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 240

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing
Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing

Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

Kabine/behuizing met afvoer gebruiken.
kabine met gefilterde lucht voor de bediener
gebruiken.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

beperkingen met betrekking tot afvalwateremissies
dienen niet te worden toegepast, daar er geen
directe vrijkoming in het afvalwater plaatsvindt.
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): >= 95%
Rendement lokale ventilatie van ten minste [%]: 99

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken

Geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Emissiefactor 4000 g/T
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Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.3

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.
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1. Blootstellingsscenario 35

Productie van staal en poeder van legeringen
door verstuiving
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 35
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC1, PROC8b, PROC22, PROC23, PROC26, PROC27a
PC7
SU14
ERC5

Behandelde processen, taken en activiteiten

Productie van staal en poeder van legeringen door verstuiving
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC21)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC21

Laag energetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni: briketten, Platen, pellets, ingots, onderdelen van staal of schroot van legeringen,
(vast, poeder), FeNi: ingots, granulaten

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

480 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling aan de huid :

blootstelling door inademing :

2.1.2
smelten

Draag geschikte
handschoenen. geschikte
oogbescherming dragen.
Veiligheidshelm met rand
dragen.
Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC22, PROC23)
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PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC22

Mogelijk gesloten bewerking met mineralen/metalen bij hogere temperaturen Industriële omgeving

PROC23

Open bewerking en overdracht (met mineralen/metalen) bij hogere temperaturen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vloeibaar, Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

4u

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

(half),Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.3

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
oogbescherming dragen.
Veiligheidshelm met rand
dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1)

verstuivingswerkzaamheden
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vloeibaar, Gesmolten vorm

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

4u

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Alle werkprocedures moeten in principe zo

blootstelling aan de huid.
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georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:

blootstelling door inademing

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

Gesloten systeem

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.1.4

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
oogbescherming dragen.
Veiligheidshelm met rand
dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1, PROC8b, PROC26)

Filteren of zeven en vullen
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

PROC8b

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in
gespecialiseerde voorzieningen

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal /, Legering, poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling
Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 143, EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
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oogbescherming dragen.
2.1.5

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC1)

Verdere verwerking
PROC1

Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Roestvrijstaal /, Legering, poeder

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

4u

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

1980 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Gesloten systeem

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

geen

2.1.6

Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

Reiniging en onderhoud van de uitrusting
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

stof

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Duur van de blootstelling

Inhalatie snelheid :

=< 20 dagen
Blootstellingsduur per maand
30 minuten
Variabel
niet van toepassing

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

niet van toepassing

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling
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Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Geen

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :

2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken. (EN 149).
Filtertype: P3.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen. geschikte
oogbescherming dragen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

Beoordelingsmethode

SPERC
Overige meetgegevens

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Geen gegevens beschikbaar

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 1900
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 200

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 221

Water

Aantal emissiedagen per jaar : 220

Lucht

ES 1 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 18000

STP

ES 2 Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): 200000

rechtstreekse lozing

ES 1 Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 10

STP

ES 2 Lokale zoetwater-verdunningsfactor: 100

rechtstreekse lozing

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: 100
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

ES 1 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar,Geschatte stofverwijdering uit het
afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallatie (%):
40
ES 2 typische zuiveringstechniek ter plaatse heeft
een afscheidings-efficiëntie van (%): Geen gegevens
beschikbaar
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): > 98
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot

ES 1 Verondersteld debiet afvoerwater van de
huishoudelijk afvalwater zuiveringsinstallatie (m³/d):

Emissiefactor 30 g/T

Emissiefactor 30 g/T

Emissiefactor 20.5 g/T
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gemeentelijke zuiveringsinstallaties

2000
Slib wordt aangebracht op landbouwgrond

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking
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Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron
3.1.

Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.4

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

2.1.5

MEASE (Tier 1)

2.1.6

MEASE (Tier 1),Overige meetgegevens

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

SPERC,Overige meetgegevens

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Nickel (Massive)

bladzijde : 165 / 168
Revisie nr : 2
Datum van uitgave :
17/04/2015
Vervangt : 22/02/2013

1. Blootstellingsscenario 36

Gebruik van nikkelhoudende legeringen voor
stralen
Gebruiksbeschrijvingen

BS Ref.: 36
Type blootstelling: Werknemer

PROC0, PROC7, PROC8a, PROC11
SU3, SU15
ERC12b

Behandelde processen, taken en activiteiten

Gebruik van nikkelhoudende legeringen voor stralen
Industrieel gebruik

Beoordelingsmethode

zie paragraaf 3 in dit blootstellingsscenario.

2. Bedrijfsvoorwaarden en maatregelen inzake risicomanagement
2.1.1

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC8a)

Grondstofmontage en -toevoer
PROC8a

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Legering (FeCr, FeCrNi), granulaten /, stof (< 0.001 - 1.0 mm, < 10% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Blootstellingsfrequentie /. Duur
van de blootstelling : Variabel

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Materiaaltransfers

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.2

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC7, PROC11)

stralen
PROC7

Spuiten in een industriële omgeving

PROC11

Spuiten buiten industriële omgevingen

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.
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Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Legering (FeCr, FeCrNi), granulaten /, stof (< 0.001 - 1.0 mm, < 10% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Duur van de blootstelling,per ploegendienst:

4u
(Variabel)

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8
Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Inhalatie snelheid :

10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Geautomatiseerde procedure in (half) gesloten
systemen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen
Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering
mogelijk is:
zorg voor aanvullende ventilatie op punten waar
emissies optreden.

Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling

geen

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.1.3

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing
Gebruiken met voldoende
afzuigventilatie.

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingsfactor: 40
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van de werknemers (PROC0)

stralen
PROC0

Other Process or activity

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

vast, Legering (FeCr, FeCrNi), granulaten /, stof (< 0.001 - 1.0 mm, < 10% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

niet van toepassing

Frequentie en duur van het gebruik

Alle productiearbeiders werken over het algemeen in
ploegen van [uur]: 8

Menselijke factoren, onafhankelijk van het
risicomanagement

Inhalatie snelheid :

Duur van de blootstelling.
Blootstellingsfrequentie :
Variabel
10 m³/d

Grootte van de ruimte:

niet van toepassing

Blootgesteld huidoppervlak :

960 cm²

Lichaamsgewicht:

70 kg

Verdere bedrijfsvoorwaarden inzake
werknemersblootstelling

Reiniging en onderhoud van de uitrusting

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische voorwaarden en maatregelen om spreiding
van de bron naar de werknemer te beheersen

Alle werkprocedures moeten in principe zo
georganiseerd zijn, dat het volgende zo gering

blootstelling aan de huid.
blootstelling door inademing
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Organisatorische maatregelen met betrekking tot het
voorkomen/de beperking van de vrijkoming, de
verspreiding en de blootstelling
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
persoonlijke bescherming, hygiëne en
gezondheidscontrole
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mogelijk is:
geen

blootstelling door inademing :

blootstelling aan de huid :
2.2

Geschikt ademhalingstoestel
gebruiken.
Beschermingsfactor: 20
Draag geschikte
handschoenen.

Sub-scenario toezicht houdend op de blootstelling van het milieu (ERC5, ERC7, ERC12b)

ERC5

Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC7

Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

ERC12b

Industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken (hoge emissie)

Beoordelingsmethode

SPERC

Eigenschappen van het product
Fysische vorm

Ni Legering, (Roestvrijstaal), granulaten, FeCr/FeCrNi Legering (< 1% / < 10% Ni)

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikte hoeveelheid

Maximale dagelijkse tonnage van de locatie
(kg/dag): 30
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 7

Frequentie en duur van het gebruik

Aantal emissiedagen per jaar : 216

Milieufactoren die niet door risicomanagement worden
beïnvloed

Debiet van het ontvangende oppervlaktewater
(m³/dag): niet van toepassing

Lucht

Lokale zoetwater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor: niet van
toepassing
Verdere bedrijfsvoorwaarden met betrekking tot
omgevingsblootstelling

geen

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op
procesniveau om vrijkomen te voorkomen

geen

Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter
reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies
en vrijkomingen in de grond

beperkingen met betrekking tot afvalwateremissies
dienen niet te worden toegepast, daar er geen
directe vrijkoming in het afvalwater plaatsvindt.
luchtemissie beperken tot een maximale
terugwinnings-efficiëntie van (%): >= 95%
Geen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de
werkplek te voorkomen/beperken
Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
gemeentelijke zuiveringsinstallaties

niet van toepassing

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
opwerking van afval voor verwijdering

Gevaarlijk afval

Voorwaarden en maatregelen voor de externe
afvalverwerking

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over
terugwinning/recycling.
Externe opname en hergebruik van afval met
inachtneming van de desbetreffende plaatselijke
en/of nationale voorschriften.
Niet van toepassing

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar zijn bron

Emissiefactor 2000 g/T
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Gezondheit

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.1.1

MEASE (Tier 1)

2.1.2

MEASE (Tier 1)

2.1.3

MEASE (Tier 1)

3.2.

Milieu

Informatie voor het contribuerende blootstellingsscenario
2.2

SPERC

4. richtsnoer voor DU om te beoordelen of hij binnen de door het ES gestelde grenzen werkt
4.1.

Gezondheit

Richtlijnen - Gezondheid

4.2.

de geschatte werkplekconcentratie zal de DNEL's waarschijnlijk niet overschrijden, indien de
geïdentificeerde risicomanagementmaatregelen worden nageleefd.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

Milieu

Richtlijnen - Milieu

de verwachte blootstelling overstijgt de PNEC-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk 2 vermelde
risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen.,Indien verdere
risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de
gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt.

