Norbert widerek
Karta charakterystyki - pomoc, czy pułapka?
Zamiast wst pu. Pracuj jako doradca DGSA w du ej firmie, która w swojej działalno ci
u ywa wielu produktów chemicznych. W ramach wykonywanych zada prowadz równie baz
substancji i preparatów chemicznych u ywanych w firmie. Z tego tytułu przez moje r ce przechodz
karty charakterystyki – oj, uzbierało si ich ponad trzy tysi ce... Poni sze refleksje wynikaj z ich
lektury.
Jednym z dokumentów, wa nym dla praktyki doradcy DGSA jest karta charakterystyki
substancji lub preparatu niebezpiecznego. Zasady opracowywania i dystrybucji tego dokumentu
okre la ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych oraz m.in.
rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 3 lipca 2002r., zmienione rozporz dzeniem z 14 grudnia 2004r., w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Co prawda w
ustawie zastrzega si , e nie dotyczy ona warunków transportu, ale jak dokładnie wczytamy si w jej
zapisy i zapisy przywołanego wy ej rozporz dzenia, to okazuje si , e znajdziemy kilka odniesie do
tej problematyki.
Có takiego interesuj cego w karcie charakterystyki znajdzie osoba zajmuj ca si
transportem? Otó w punkcie 14 umieszcza si informacje o transporcie. Wskazuje si wszystkie
szczególne rodki ostro no ci, o których u ytkownik musi wiedzie lub, których musi przestrzega w
zwi zku z przepisami dotycz cymi transportu lub przemieszczania substancji lub preparatu na terenie
jego zakładu oraz poza nim. Podaje si klasyfikacj substancji lub preparatu zgodnie z przepisami
dotycz cymi przewozu towarów niebezpiecznych. Z tego wynika, e karta charakterystyki powinna by
pierwszym dokumentem, jaki dostaje do r ki osoba odpowiedzialna za organizacj transportu,
zwłaszcza w sytuacji, gdy ma do czynienia po raz pierwszy z dan substancj , preparatem czy
produktem.
Oczywi cie, nie tylko punkt 14 mo e by w kr gu zainteresowania doradcy. Równie w innych
miejscach mo na znale
szereg potrzebnych informacji: w punkcie 2 skład i informacje o
zagro eniach stwarzanych przez poszczególne składniki, w punktach 5, 6 i 8 s informacje przydatne
przy tworzeniu pisemnej instrukcji dla kierowcy, w punktach 9, 11 i 12 – dane umo liwiaj ce
weryfikacj prawidłowo ci klasyfikacji transportowej.
W tym miejscu nale y odpowiedzie na pytanie: jaka jest merytoryczna warto zawartych w
punkcie 14 informacji? Teoretycznie powinno wygl da to dobrze, bowiem rozporz dzenie wymaga,
aby kart charakterystyki opracowywały osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje. Z mocy ustawy,
dane ródłowe, na podstawie których opracowano kart charakterystyki osoba wprowadzaj ca dany
produkt do obrotu, powinna przechowywa przez okres 5 lat od daty wycofania produktu z obrotu. W
przypadku transportu, uprawnienia do sklasyfikowania produktu posiada w Polsce Instytut Przemysłu
Organicznego.
A jak to wygl da w rzeczywisto ci? Jak w przysłowiu: hulaj dusza, piekła nie ma… W dalszej
cz ci przedstawi co bardziej smakowite k ski, z jakimi miałem (i mam…) do czynienia w praktyce
zawodowej. eby dobrze je zrozumie nale y najpierw omówi sposoby, w jaki powstaj karty
charakterystyki.
Sytuacja idealna: kart charakterystyki, wraz z klasyfikacj transportow , na zlecenie osoby
wprowadzaj cej produkt do obrotu opracowuje Instytut Przemysłu Organicznego.
Sytuacja z punktu widzenia transportowca równie bardzo dobra: IPO dokonuje jedynie klasyfikacji
transportowej i na tej podstawie jest wypełniany punkt 14 karty charakterystyki.
Kolejne bardzo dobre rozwi zanie: importer produktu, dysponuj c dobrze opracowan zagraniczn
kart charakterystyki, zleca przygotowanie jej polskiej wersji renomowanej firmie, która dokonuje
nie tylko tłumaczenia, ale równie polonizacji karty pod wzgl dem obowi zuj cych w Polsce
przepisów. W tej sytuacji nale y domniemywa , e klasyfikacja transportowa została w kraju
producenta wykonana prawidłowo, przez upowa nion w tym kraju władz .
Rozwi zanie takie sobie, czasami humorystyczne, wprowadzaj ce najwi cej zamieszania w innych
ni 14, punktach karty, cz sto stosowane przez du e, mi dzynarodowe koncerny: tłumaczenie przy
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u yciu komputerowego translatora. Tego typu karty s bardzo cz sto do ci gni cia z Internetu,
bezpo rednio z serwera producenta.
Rozwi zanie złe, niestety cz sto stosowane przez małych dostawców, dla których obrót
chemikaliami bywa działalno ci uboczn : zlecenie tłumaczenia tłumaczowi przysi głemu.
Zlecaj cy nawet nie ma wiadomo ci, e tłumacz dlatego jest przysi gły, e tłumaczy bardzo
dokładnie… I wówczas przepisy GGVS staj si przepisami krajowymi….
Rozwi zanie bardzo złe: za pisanie karty charakterystyki bierze si przysłowiowa pani Zosia z
ksi gowo ci, która czasami nawet nie wie, e istnieje co takiego jak ADR i RID…
No to popatrzmy na kilka przykładów kart. Na pocz tek przykład jak powinien wygl da punkt
14 w karcie charakterystyki:

Linde Gaz – acetylen rozpuszczony
Prosz zwróci uwag , e oprócz klasyfikacji produktu s równie opisane warunki, jakie nale y
spełni w trakcie transportu : sposób uło enia/ustawienia butli i ich zabezpieczenia, warunki
bezpiecze stwa w trakcie załadunku, obowi zek posiadania instrukcji. Na prawd , na palcach mo na
policzy producentów, którzy robi tego typu zapisy w karcie charakterystyki.
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Icopal S.A. Zdu ska Wola - Renovator
Wybrałem tutaj przykład z zapisem zwolnienia z ADR z tytułu punktu 2.2.3.1.5, bowiem zwolnienie to
jest coraz cz ciej stosowane przez producentów farb, klejów i preparatów gruntuj cych do betonu. I
niestety nie wsz dzie jest to opisane w sposób nie budz cy w tpliwo ci.

Tikkurila – Temathane 90
Abstrahuj c od nieprawidłowej nazwy opakowania, nale y zauwa y , e nie tylko lepko
parametrem upowa niaj cym do wył czenia z ADR z tytułu punktu 2.2.3.1.5.
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DuPont Performance Coatings – Multimix 2K PUR Decklack
To jest przykład tłumaczenia karty przez osob nie maj c poj cia o ADR (by mo e jest to zrobione
przez translator…) Okre lenie “grupa towarowa ze wzgl du na opakowania” jest nie z tej bajki… Brak
numerów nalepek i myl co sformułowane odwołanie do punktu 2.2.3.1.5 powoduje, e osoba, która
nie zajmuje si przewozem towarów niebezpiecznych na co dzie b dzie miała troch problemów z
przygotowaniem transportu.

VossChemie GmbH – rodek ochronny do podwozi UBS.
Kolejny przykład tłumaczenia przez translator. Co to jest „Nr. Niebezpiecze stwa”? Dlaczego nie jest
okre lony w przepisach ADN?
Jeden z producentów farb w trakcie kolejnej aktualizacji karty, usun ł z punktu 14 klasyfikacj
produktu pozostawiaj c jedynie wpis, e z powodu lepko ci nie stosuje si ADRu. Pozwoliłem sobie
wykona telefon do autora karty, rozmawiałem równie z ich doradc . Tłumaczenie było nast puj ce:
ich produkty nie s pakowane w opakowania powy ej 450 litrów. To co zrobi , je eli klient za yczy
sobie farb np. w DPPL 1000 litrowych? „Opracujemy now kart ” – brzmiała odpowied . OK, a jak
mam opisa odpady z tych farb? Przy kolejnej aktualizacji karty klasyfikacja powróciła do punktu 14...
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Elaskon – K60 ML (13-03-2003)
Przykład tłumaczenia karty przez tłumacza przysi głego… Jest to wersja karty z 2003r.
przetłumaczona staraniem polskiego dystrybutora tego preparatu. Natomiast dwa lata pó niej pojawiła
si karta przygotowana po polsku ju przez producenta:

Elaskon – K60 ML (18-02-2005)
Pozostawmy to bez komentarza.

Karcher – RM 81 AFS
Typowy przykład karty wykonanej przez producenta zagranicznego, z u yciem translatora.

Karta charakterystyki - pomoc czy pułapka.doc

5

Sporo problemów przysparzaj , na pozór łatwe do sklasyfikowania, aerozole.

Den Braven – Tiger Foam – pianka zimowa
Na pierwszy rzut oka wygl da to poprawnie… Na pierwszy… – bowiem je eli spojrzymy do punktu 2
karty charakterystyki, to oka e si , e gazem wyp dzaj cym jest propan-butan (15% wagowych) i do
tego w składzie jest równie 15% eteru dimetylowego… A na deser dorzucono lm 2201 ze starego
ADRu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Numer ONZ:
Klasa RID/ADR/IMO:
Klasa pakowania:
Numer indeksowy (EC):
Numer rozpoznawczy zagro enia:
Symbole niebezpiecze stwa (R):
Symbole bezpiecze stwa (S):
Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID
Nr 3:

1294
3
II
601-021-00-3
30
11-20
1/2-16-25-29-33

Orapi – NDI 507a
To jest przykład totalnej bezmy lno ci przy tworzeniu karty. Po pierwsze: produkt nie zawiera ani
grama toluenu. Po drugie: jest w formie aerozolu. Po trzecie: co w tym punkcie robi numer indeksowy
oraz zwroty R i S?.
Niestety, jednym z cz stszych bł dów jest podawanie klasyfikacji cieczy i pomijanie faktu, e produkt
ma posta aerozolu, gdzie cz sto gazem wyp dzaj cym jest propan-butan.
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Sporo zamieszania jest z zestawami chemicznymi:

Merck – test fotometryczny manganu(101739)
Karty charakterystyki Mercka s dost pne w internecie. Autor polskiej wersji całkiem zgrabnie poradził
sobie z ich polonizacj w pozostałych punktach, natomiast je eli chodzi o klasyfikacj transportow –
zabrakło mu tych pi ciu minut, aby si gn do przepisów, o których sam wspomina...

Aqua Lab – NANOCOLOR test fosfor ogólny (918 76)
Kolejny kwiatuszek: karta została zaktualizowana 1 pa dziernika 2005r, a w dalszym ci gu mamy
klasyfikacj sprzed restrukturyzacji ADRu. I znów: co maj wspólnego z transportem numery
indeksowe i zwroty R i S? Do tego dodany numer rozpoznawczy zagro enia wła ciwy dla jednego ze
składników zestawu – w tym przypadku kwasu siarkowego.
Zarówno w przypadku Mercka jak i Aqua Labu brak konkretnych informacji dotycz cych organizacji
transportu – ile tych zestawów mo na załadowa na samochód, aby nie trzeba było oznakowywa
pojazdu. Oj, bez doradcy DGSA tu si nie obejdzie...
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Po wlaniu do butelki zmienia si klasyfikacja...

Nobiles – rozcienczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych
Ta „13” to oczywisty bł d drukarski i nie o tym chc tu pisa . Problem polega na tym, e ten
rozcienczalnik to jest 100% ksylenu. Do firmy jest przywo ony w du ych opakowaniach jako ksylen.
Firma rozlewa go do opakowa handlowych i w tym momencie staje si materiałem pokrewnym do
farby o innym numerze UN... Nie jest to dla mnie zrozumiałe...
Kolejn niekonsekwencj wyst puj c w kartach charakterystyki s ró ne klasyfikacje tego samego
produktu. Pół biedy, gdy mamy z takim przypadkiem jak powy ej – zmieniony tylko numer UN, ale
rodzaj i nat enie zagro e pozostały te same. Natomiast cała bieda jest, gdy według jednego
producenta towar jest w przewozie niebezpieczny, a według innego – nie. Takim klasycznym
przykładem jest ywica epoksydowa – produkt reakcji Bisfenolu A i epichlorohydryny. Jest to
substancja wyst puj ca jako składnik klejów i w tej postaci pakowana w małe, kilkunastogramowe
tubki, ale równie jest składnikiem do wylewania posadzek przemysłowych i wówczas przewozimy j
w b bnach 10 – 100 litrowych. Dr
c temat dotarłem do certyfikatów klasyfikacyjnych IPO, które
mówi , e ten produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych ADR/RID. Z kolei według klasyfikacji
ministra zdrowia przypisane mu jest zagro enie N – niebezpieczny dla rodowiska i zwroty R 51/53, a
wi c zgodnie z punktem 2.2.9.1.10 Umowy ADR 2005 nale y go sklasyfikowa do UN 3082.

Loctite – 3430A

Organika Sarzyna S.A. – Epidian 5 – (09-09-2004)
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Organika Sarzyna S.A. – Epidian 5 – (13-06-2006)

Belzona – 1111
Dla Belzony ywica epoksydowa jest materiałem stałym (UN 3077), pomimo tego, e sami pisz o
niebezpiecze stwie rozlania…

No i na zako czenie tego krótkiego przegl du kart charakterystyki...
Orkiestra tusz !!!
Prosz Pa stwa !!!

THE BEST OF...

Chemia-Hurt – rozcienczalnik nitro
Niezorientowanych u wiadamiam, e jest to mieszanina toluenu i acetonu. Razem. W jednej butelce.
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Przykłady hulania duszy omówiłem powy ej, a co z tym piekłem? Piekło jest zawarte w stosownych
artykułach ustawy o substancjach i preparatach chemicznych:

Tylko, e...
wprowadzajacy do obrotu substancj lub preparat chemiczny ma obowi zek przedstawi
Inspektorowi ds Substancji Chemicznych i Preparatów m.in. kart charakterystyki. Ilu importerów i
producentów przestrzega tego obowi zku? A raczej, ilu nie przestrzega...
odbiorca/u ytkownik produktu niebezpiecznego nie ma
adnych prawnych mo liwo ci
wyegzekwowania prawidłowej karty charakterystyki. Ba, cz sto nie ma mo liwo ci
wyegzekwowania jakiejkolwiek karty charakterystyki. No, mo e w ostateczno ci nie kupi danego
produktu...
Ratunek pozostaje w PIS-ie. Prosz bez skojarze ... o Sanepidzie my l ... Otó procedura wygl da w
ten sposób: je eli u u ytkownika zostanie ujawniona niewła ciwa karta charakterystyki, to jest
sporz dzany stosowny protokół i wysyłany do PIS-u wła ciwego dla producenta/importera danego
produktu. No i nast puje kontrola u producenta/importera. Je eli jest to pierwsza wpadka – to
zazwyczaj ko czy si na decyzji zobowi zuj cej w okre lonym terminie do poprawy kart. Tylko, e w
praktyce wielu inspektorów ma m tne poj cie o zasadach klasyfikacji produktów i ich decyzje s
conajmniej kontrowersyjne. Jeden z inspektorów z Kalisza kazał (w formie decyzji!) producentowi farb
umie ci w punkcie 14 klasyfikacj ADR-owsk UN 1263. I by mo e byłoby wszystko w porz dku,
gdyby nie to, e była to farba akrylowa, wodorozcienczalna...
Podsumowuj c, czas odpowiedzie na pytanie zawarte w tytule. Pomoc, czy pułapka? Nale y
stwierdzi , e doradca DGSA powinien sobie doskonale poradzi nawet z kart zawieraj c bł dy czy
nie cisło ci. Brakuj ce informacje bez problemu znajdzie w Umowie ADR. Gorzej b dzie miał
dyspozytor, zaopatrzeniowiec czy inna osoba organizuj ca transport. W przypadku niepełnych b d
bł dnych danych mo e nadzia si na t g min ...
Chciałbym w tym miejscu podzi kowa
rozpatrywanych powy ej zagadnie .
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