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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV  

pre  

Ferosilícium 

(pripravená podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878) 
 
 

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 
 
1.1 Identifikácia látky alebo prípravku 

Názov látky:   Ferosílicium 

Chemický názov: 912-631-7 / FeSi: Reakčná zmes železa, disilicidu železa, silicidu železa a 
kremíka 

Synonymá:   FeSi 

Obchodný názov: FeSi75 %, FeSi 65%, FeSi 45%, FeSi frakcia 0-0,5 

EINECS:   912-631-7 

Molekulová hmotnosť:  nestanovuje sa 

Registračné číslo REACH: 01-2119485286-28-0016 

 

1.2 Použitie látky/prípravku 

Stručný popis funkcie látky: Odkysličenie železných zliatin, legovanie zliatin kremíkom.. 

Neodporúčané použitia: Žiadne. 

Pozrite  identifikované spôsoby použitia látky/prípravku v Tabuľke 1 Prílohy ku Karte bezpečnostných údajov. 

 

1.3 Identifikácia spoločnosti/podniku 

Názov:    OFZ a. s. 

Adresa:    Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, Slovensko 

Telefónne číslo:   +421/43/5804 111 

Číslo faxu:   +421/43/5804 320 

E-mail:    ofz@ofz.sk 
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1.4 Núdzový telefón 

Európske núdzové tel. číslo: 112 
Núdzové telefónne číslo 
spoločnosti:   +421/43/5804 111 
Národné toxikologické 
informačné centrum:  +421 2 5477 4166 
 
 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 
 
2.1 Klasifikácia látky alebo prípravku 

2.1.1 Klasifikácia látky podľa nariadenia CLP / GHS 

Látka nespĺňa kritéria na zaradenie v zmysle nariadenia ES 1272/2008. 

 

2.2 Označovacie prvky 

2.2.1 Označovanie podľa nariadenia CLP / GHS 

Látka nespĺňa kritériá na zaradenie v zmysle nariadenia ES 1272/2008. 

Signálne slovo:   žiadne 

 

2.3 Iné riziká 

Látka nespĺňa kritériá na zaradenie ako PBT alebo vPvB látka.  

Kontaktom ferosilícia s vodou môže viesť k vzniku toxických plynov. 

Nebezpečenstvo pre ľudské zdravie môže nastať vznikom toxických plynov v nevetranom a vlhkom 
prepravovanom alebo skladovacom priestore, kde môže dôjsť k otrave osôb. 

Nebezpečenstvo pre ľudské zdravie môže vzniknúť aj vtedy, ak sa nezamedzí styku FeSi s vodou a priestory nie 
sú odvetrané alebo sa z neho vdychuje prach a toxické plyny sa uvoľňujú v pľúcach. 

 

 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 
 
Popis:    Registrovaná látka je prítomná vo forme zliatiny. 

Stupeň čistoty:   < = 95,1 % (hmotnostná koncentrácia) 
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3.1 Zložky 

Zložka Typická koncentrácia Rozpätie koncentrácie Poznámky 
Kremík 
CAS: 7440-21-3 
EINECS: 231-130-8 

FeSi 90 %: 90,0 % (hmotnosti) 
FeSi 75 %: 75,0 % (hmotnosti) 
FeSi 65 %: 66,0 % (hmotnosti) 
FeSi 45 %: 45,0 % (hmotnosti) 

87,0 – 96,0 % (hmotnosti) 
72,0 – 78,0 % (hmotnosti) 
65,0 – 70,0 % (hmotnosti) 
42.0 – 50,0 % (hmotnosti) 

Oxidačné číslo: 
met 

Železo 
CAS: 7439-89-6 
EINECS: 231-096-4 

FeSi 90 %: > = 6,0 % (hmotnosti) 
FeSi 75 %: > = 22,0 % (hmotnosti) 
FeSi 65 %: 30,0 % (hmotnosti) 
FeSi 45 %: 52,0 % (hmotnosti) 

4,0 – 10,0 % (hmotnosti) 
18,0 – 24,0 % (hmotnosti) 
28,0 – 34,0 % (hmotnosti) 
45,0 – 55,0 % (hmotnosti) 

 

 

3.2 Prímesi 

Látka neobsahuje žiadne prímesi nutné na klasifikáciu a označovanie. 

 

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 
 
4.1 Popis opatrení na poskytnutie prvej pomoci 

Všeobecné informácie: Pri kontakte s odevom, pokožkou a očami sa nepredpokladá žiadne 
poškodenie zdravia. Avšak v prípade nehody alebo pretrvávajúcej nepohody 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

Vdýchnutie:  Mechanické dráždenie spôsobené prachom v dýchacích cestách: Premiestnite 
osobu mimo zaprášený priestor. 

Kontakt s pokožkou:   Pokožku omyte vodou alebo jemným saponátom. 

Kontakt s očami:  Oči vypláchnite vodou alebo fyziologickým roztokom. V prípade 
pretrvávajúcej nepohody vyhľadajte lekára. 

Požitie:     Odstráňte zdroj, aby sa vyhlo jeho ďalšiemu požitiu. Pozrite vdýchnutie. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky 

Príznaky otravy:   Nevoľnosť, zvracanie, hnačka, slabosť. 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 
 
5.1 Vhodné hasiace prostriedky 

FeSi ako kusové alebo vo forme granúl nie je horľavé. Na uhasenie okolitého ohňa použite suchý piesok, oxid 
uhličitý alebo suchý hasiaci prášok. 

Používajte vhodné protipožiarne opatrenia vzhľadom  na miestne okolnosti a prostredie. 
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5.2 Nevhodné hasiace prostriedky 

Nehaste vodou. 
 
5.3 Osobitné nebezpečenstvo expozície spôsobené látkou alebo prípravkom 
 
Test horľavosti v zmysle REACH (ES smernica) vykázal, že FeSi nie je horľavinou. 
Aj keď test horľavosti  látky podľa smerníc Spojených národov pri styku s vodou bol negatívny, mokrý materiál 
pridaný do roztaveného alebo horúceho ferosilícia môže spôsobiť výbuchy a to v dôsledku vzniku zápalného 
plynného vodíka. 
Čiastočky FeSi rozptýlené vo vzduchu môžu za istých okolností spôsobiť výbuch. 
 
5.4 Ochranné prostriedky pre požiarnikov 
 
V nevetraných priestoroch používajte dýchacie prístroje. Používajte vhodné protipožiarne opatrenia vzhľadom 
na miestne okolnosti a prostredie. 
 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 
 
6.1 Osobné preventívne opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál 

Noste vhodné ochranné prostriedky (pozri časť 8). 

 

6.1.2 Pre pohotovostný personál 

Zabezpečte dostatočné vetranie a pred vstupom do uzavretých priestorov tieto priestory vyvetrajte. 

Vyhnite sa rozvíreniu prachu. 

Zasiahnuté miesto izolujte a nedovoľte sa k danému miestu približovať nechráneným osobám. 

Zabráňte vdýchnutiu: uistite sa, že miesto je dostatočne vetrané alebo noste vhodné respirátory, noste vhodné 
ochranné prostriedky. (pozri časť 8). 

Zabráňte zvlhnutiu materiálu. 

 

6.2 Environmentálne preventívne opatrenia 

Na základe dostupných štúdií daná látka neohrozuje životné prostredie. Veľké množstvá materiálu však môžu 
upchať kanalizáciu, a preto sa jeho likvidácia takýmto spôsobom neodporúča. 
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6.3 Spôsoby čistenia 

Udržujte materiál v suchom prostredí. 

Zabráňte zvíreniu prachu. 

Materiál vo forme prachu je treba zozbierať do vhodných kontajnerov. Materiál, ktorý je vlhký alebo mokrý, sa 
musí oddeliť od suchého a nesmie sa zozbierať a uchovávať v uzavretých kontajneroch.  

FeSi vo forme prachu je lepšie povysávať prostredníctvom vysávača, ktorý nevytvára zdroje vznietenia, ako 
pozametať. 

 

6.4 Odkaz na ďalšie časti Karty bezpečnostných údajov 

Pre podrobnejšie informácie týkajúce sa kontroly expozície a osobných ochranných prostriedkov, pozri časť 8. 

 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
 
7.1 Manipulácia 

Zabráňte zvíreniu prachu. Noste ochranný odev, rukavice a okuliare. Kde je to žiaduce, noste vhodné respirátory. 

V miestach so zvýšenou koncentráciou prachu zabráňte vzniku iskier alebo iných zdrojov zapálenia (napríklad 
zváranie).  

Pridanie mokrého materiálu do roztaveného FeSi môže spôsobiť výbuch a to v dôsledku vzniku zápalného 
plynného vodíka.  

Zabráňte styku FeSi s kyselinami, ako napríklad kyselinou fluorovodíkovou (HF) alebo kyselinou dusičnou 
(HNO3), čo by viedlo k vzniku jedovatých plynov. 

 

7.2 Skladovanie 

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo kyselín a zásad. 

 

7.3 Osobitné použitia 

Prosím, overte si identifikované spôsoby použitia látky zahrnuté v Tabuľke 1 Prílohy ku Karte bezpečnostných 
údajov. 
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8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 
 
8.1 Medzné hodnoty expozície 

Medzná hodnota expozície na pracovisku (OEL): 4 mg/m3 vdychovaného prachu z FeSi. 

Odvodená medzná hodnota nulového účinku (DNEL) pri dlhodobej expozícii:  0,3 mg/m3 vdychovaného 
prachu z FeSi, čo sa dosiahne pri udržiavaní OEL pod medznou hodnotou expozície. 

PNEC voda:    pre FeSi z dôvodu jeho nízkej rozpustnosti sa nestanovuje. 

PNEC pôda:  malá pravdepodobnosť expozície pôdy z výroby FeSi a zo v  súčasnosti 
známych použití materiálu smerom nadol v dodávateľskom reťazci. Na pôdu 
nie je priame použitie tohto ukazovateľa. PNEC pôda je odvodené s využitím 
výpočtovej metódy a údajov o známych účinkoch kovových zložiek, čo 
naznačuje jeho hodnotu na úrovni 680 mg/kg suchej hmotnosti. 

PNEC sediment: malá pravdepodobnosť expozície usadenín z výroby FeSi a zo v súčasnosti 
známych použití materiálu smerom nadol v dodávateľskom reťazci. 

 

8.2 Kontrola expozície 

Na kontrolu možnej expozície je treba zabrániť vzniku a rozvírenia prachu. Odporúča sa použitie vhodných 
ochranných prostriedkov. Pri viditeľnom zvírení prachu z FeSi je potrebné prijať pracovno-bezpečnostné 
opatrenia zabraňujúce zvíreniu prachu nad 4 mg/m3 na pracovnom mieste. 

 

8.2.1 Kontrola expozície na pracovisku 

Pravidelne merajte medznú hodnotu expozície na pracovisku. Ak pri zaobchádzaní s materiálom vznikne prach, 
na zachovanie medzných hodnôt prachu v ovzduší využite systém odsávania alebo vetrania alebo ďalšie 
prostriedky. 

 

8.2.2 Osobné ochranné prostriedky 

8.2.2.1 Ochrana očí/tváre 

Noste ochranné okuliare. 

 

8.2.2.2 Ochrana pokožky 

Noste ochranný odev, rukavice a používajte ochranný krém na ruky. 

 

8.2.2.3 Ochrana dýchacieho ústrojenstva 

Používajte respirátor. 
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8.2.3 Kontrola environmentálne expozície 

Emisie prachu z ventilačného systému alebo pracoviska je nutné kontrolovať, či spĺňajú požiadavky v zmysle 
legislatívy na ochranu životného prostredia. Koncentrácia pod 4 mg/m3 neohrozuje životné prostredie. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad: sivá látka v pevnom skupenstve: kusy, ingoty, granule alebo prach 

Zápach: žiaden, pokiaľ dôjde k uvoľneniu plynov pri styku s vodou, tieto páchnu po 
cesnaku 

Prahová hodnota zápachu: žiadna, látka je bez zápachu 

pH:    nestanovuje sa 

 

Teplota varu: nestanovuje sa (látka v tuhom skupenstve s teplotou tavenia > 300°C) 

Teplota tavenia/tuhnutia: 1 220 – 1 400 °C pri 101,3 kPa 

Teplota vzplanutia: nestanovuje sa (látka je anorganická v tuhom a nie kvapalnom skupenstve) 

Horľavosť: nehorľavá (metóda EU A.16) 

Výbušné vlastnosti: nestanovuje sa (žiadne chemické skupiny s výbušnými vlastnosťami prítomné 
v molekule). 

Oxidačné vlastnosti: nestanovuje sa (látka nie je schopná exotermickej reakcie s horľavými 
materiálmi). 

Tlak pár: nestanovuje sa (teplota tavenia > 300°C) 

Relatívna hustota: 2,5 – 7,5 g/cm3 

Rozpustnosť vo vode: OECD T/D skríningový test: ≤ 0,02 mg Si/l a ≤ 0,04 mg Fe/l pri pH 6             
(21,5 °C), ≤ 0,09 mg Si/l a ≤ 0,02 mg Fe/l pri pH 8 (21,5 °C) OECD                 
105: ≤ 0,01 mg Si/l pri pH 5,8-5,9 (20 °C) čiastočky ferosilícia s priemerom 
< 1 mm 

Rozdeľovací koeficient 
n-oktanol/voda (log. hodnota): nestanovuje sa (látka je anorganická) 

Viskozita: nestanovuje sa (pri bežnej teplote okolia je látka v tuhom a nie kvapalnom 
skupenstve) 

Teplota samovznietenia: > 400°C, bez známok horenia (metóda EU A.16) 

Disociačná konštanta: látka sa nerozkladá v dôsledku nedostatku príslušných funkčných skupín 

Povrchové napätie: látka nie je aktívna na povrchu 
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Stabilita v organických  
rozpúšťadlách: nestanovuje sa (látka je anorganická) 

 

9.2 Ďalšie informácie 

Tvorba plynov:   pri styku s vodou 

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
 
10.1 Reaktivita 

Pre túto látku nie sú dostupné žiadne údaje. 

 

10.2 Chemická stabilita 

Za normálnych  teplotných podmienok, podmienok skladovania a použitia je daná látka stabilná. 

 

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 

V prípade zaobchádzania s materiálom a jeho uskladnenia podľa pokynov nehrozia žiadne nebezpečné reakcie. 

 

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Vyhnite sa kontaktu taveniny s vodou.  Pri kontakte roztaveného materiálu s vodou môže dôjsť k prudkej 
explózii. 

Zabráňte styku s vodou. Styk materiálu s vodou môže viesť k vzniku jedovatých plynov, ktoré môžu poškodiť 
zdravie človeka. 

Zabráňte styku FeSi s kyselinami, ako napríklad kyselinou fluorovodíkovou (HF) alebo kyselinou dusičnou 
(HNO3), čo by viedlo k vzniku jedovatých plynov. 

 

10.5 Nekompatibilné materiály 

Voda, kyselina fluorovodíková (HF), kyselina dusičná (HNO3), kyseliny vo všeobecnosti. 

 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Nie sú, ak sa prípravok používa v súlade so zamýšľaním použitím. 
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 
Koncové body Výsledok posúdenia dopadov 
Toxikokinetika Nízka rozpustnosť a rozpustenie kovových zložiek FeSi, vyhodnotenie 

rizík FeSi môže byť založené na toxicite kremíka a siliky, pričom sa berú 
do úvahy aj dopady mierne rozpustných látok, ako je stroncium a bárium. 

Akútna toxicita Ferosilícium nie je akútne toxické. 
 
Výsledky štúdií týkajúce sa zvierat: 
Požitím:          LD50 > 5 000 mg/kg telesnej hmotnosti syntetickej amorfnej 
                       siliky (OECD 2004b, potkan a myš) 
                       LD50 > 400 – 800 mg/kg telesnej hmotnosti uhličitanu bária 
                       (WHO (1999), potkan) 
 
Vdýchnutím:  LC50 (4 h) > 2,08 mg/l vzduchu, syntetická amorfná silika 
                       (OECD 2004b, potkan) 
 
Pokožkou:      LD50 > 2 000 mg/kg telesnej hmotnosti stronciové zložky 
                       (WHO (2010), potkan) 
                       LD50 > 5 000 mg/kg telesnej hmotnosti oxidu kremičitého 
                       (Woltjen R, Calkins JE (1978a – d) 
Zaradenie FeSi v rámci akútnej toxicity nie je zaručené. 

Poleptanie kože/Podráždenie 
kože 

Výsledky štúdií týkajúce sa zvierat: 
Ferosilícium nedráždi pokožku (niekoľko zvierat). 
 
Nie je pravdepodobné, že by ferosilícium malo dráždiť pokožku. Zaradenie 
materiálu alebo ďalšie testovanie sa nenavrhuje. Prirodzene ako pri prachu, 
aj prach z FeSi môže taktiež spôsobiť mechanické podráždenie  pokožky. 
 
Zaradenie FeSi v rámci dráždivosti a žieravosti nie je zaručené. 

Vážne poškodenie 
očí/podráždenie očí 

Výsledky štúdií týkajúce sa zvierat: 
Ferosilícium nedráždi oči (králik). 
 
Nie je pravdepodobné, že by ferosilícium malo dráždiť oči.                  
Zaradenie materiálu alebo ďalšie testovanie sa nenavrhuje. Prirodzene ako 
pri  každom prachu,  aj  prach  z FeSi  môže  taktiež  spôsobiť mechanické 
podráždenie očí. 

Respiračná alebo kožná 
senzibilizácia 

Nie  sú  dostupné  žiadne  údaje.   Ferosilícium  sa   nepovažuje   za   látku 
s vyvolaním citlivosti pokožky alebo dýchacieho traktu. 
Zaradenie FeSi v rámci senzibilizácie nie je zaručené. 

Mutagenita zárodočných 
buniek 

Ferosilícium nie je genotoxické. 
Výsledky štúdií týkajúce sa zvierat: 
Rozbor  vzorky  baktérií   na   prítomnosť  reverznej  mutácie   
(Ames  test, OECD 471): negatívny 
Mutácia bunkových génov u cicavcov (OECD 476): negatívny 
In vitro  test na prítomnosť  anomálií  chromozómov  u  cicavcov   
(OECD 473): negatívny 
Rozbor vzorky   na   prítomnosť   anomálií  chromozómov    
(OECD 475): negatívny 
Rozbor vzorky na prítomnosť smrteľných  mutácií  dominantných  génov 
(OECD 478): negatívny 
 
Negatívne údaje  o amorfnej  silike  in  vitro a  in  vivo, negatívne  in  vitro 
údaje o kremičitane vápenatom. Ďalšie hlavné zložky, ktorých hmotnostná 
koncentrácia   presahuje   medzné   hranice  na  zaradenie  na úrovni  0,1% 
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(kategória 1A a B) a 1% (kategória 2) a ktoré sú rozpustené  v príslušných 
množstvách  umelých  biologických  tekutín počas  doby  jedného  týždňa 
(stroncium  a  bárium)  nie   sú   klasifikované   ako   mutagénne  a  podľa 
dostupných dôkazov nepredstavujú potenciál genotoxických účinkov. 
 
Zaradenie FeSi v rámci genotoxicity nie je zaručené. 

Karcinogenita Ferosilícium nie je karcinogénne. 
 
Výsledky epidemiologických  štúdií  týkajúcich  sa  ľudí  v oblasti  výroby 
ferosilícia alebo kremíkového kovu  nevykazujú zvýšený výskyt rakoviny 
súvisiacej  s  vystavením  sa  týmto látkam.  Amorfná  silika  a kremičitan 
vápenatý nevykázali karcinogénne reakcie pri testoch na zvieratách. 
Taktiež aj ďalšie zložky, ktoré sa z FeSi rozpustia vo vyšších množstvách 
ako   čiastočky   syntetickej   amorfnej   siliky   v   umelých   biologických 
tekutinách, nie sú klasifikované ako karcinogénne. 
 
Zaradenie FeSi v rámci karcinogenity nie je zaručené. 

Reprodukčná toxicita Ferosilícium nie je toxické pre reprodukciu. 
 
Výsledky štúdií týkajúce sa zvierat: 
Štúdie   chronickej   toxicity   (OECD 452)   myš   a   potkan:    negatívny 
NOAEC 10 mg/m3 vo vzduchu, potkan: žiadny dôkaz karcinogenity 
 
Výsledky  epidemiologických štúdií  týkajúcich  sa  ľudí  v oblasti  výroby 
ferosilícia alebo kremíkového kovu  nevykazujú zvýšený výskyt rakoviny 
súvisiacej  s  vystavením  sa  týchto  látkam.  Amorfná  silika a kremičitan 
vápenatý nevykázali karcinogénne reakcia pri testoch na zvieratách. 
Taktiež aj ďalšie zložky, ktoré sa z FeSi rozpustia vo vyšších množstvách 
ako   čiastočky    syntetickej   amorfnej   siliky   v  umelých  biologických 
tekutinách,  nie  sú  klasifikované  ako  karcinogénne. 
  
Zaradenie FeSi v rámci reprodukčnej toxicity nie je zaručené. 

Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – jednorazová 
expozícia 

Na základe dostupných údajov kritériá na zaradenie látky nie sú splnené. 

Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – opakovaná 
expozícia 

Ferosilícium nie je prostredníctvom opakovaných dávok toxické. 
 
Toxicita FeSi ústnou cestou: Štúdie vykazujú, že amorfný oxid kremičitý 
po požití nespôsobuje systémové poškodenie orgánov, a preto je 
nepravdepodobné, že by kremík uvoľnený z FeSi mohol spôsobiť nejaké 
nežiaduce účinky. Uvoľnenie zložiek FeSi podľa štúdií rozpustnosti je 
v porovnaní so syntetickou amorfnou silikou veľmi obmedzené a je 
nepravdepodobné, že by to malo mať vplyv na toxicitu FeSi po opakovanej 
dávke. 
 
Toxicita FeSi kožnou cestou: nedostatočný počet štúdií. 
 
Toxicita FeSi vdýchnutím: Zvýšený výskyt CHOCHP medzi pracovníkmi 
pri výrobe a zaobchádzaní s FeSi alebo kremíkovým kovom nemôže byť 
pripísaný na vrub FeSi, avšak skôr všeobecnému vystavovaniu prachu. 
Účinky amorfného oxidu kremičitého na pľúca pravdepodobne závisia od 
vlastností čiastočiek, ako je napríklad veľkosť ich povrchu. Účinky na 
pľúca boli zaznamenané pri hodnotách 5 – 9 mg/m3, avšak poväčšine ich 
bolo možné zvrátiť. Medzná hodnota vystavenia amorfnému oxidu 
uhličitému je podľa nemeckej komisie MAK odvodená na úrovni 4 mg/m3 
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(DFG 1991). Avšak je veľmi pravdepodobné, že výsledky 
experimentálnych štúdií toxicity amorfného oxidu kremičitého preceňujú 
nebezpečenstvá vyplývajúce zo vdýchnutia FeSi v dôsledku iných 
vlastností čiastočiek použitých v týchto štúdiách v porovnaní s týmto 
materiálom. 
 
Zaradenie FeSi v rámci toxicity po opakovanej dávke nie je zaručené. 

Riziko aspirácie: Nedostatok údajov. 
 

12. EKOLOGICKĚ INFORMÁCIE 
 
12.1 Ekotoxicita 

12.1.1 Akútna a chronická toxicita pre ryby 

Krátkodobá toxicita: Tieto informácie nie sú dostupné. Na splnenie informačných požiadaviek boli 
nutné výsledky krátkodobých testov na rybách (OECD 203/C.1). Nie je 
pravdepodobné, že by sa na rybách pri krátkodobom pôsobením vyskytli 
nejaké účinky a to v dôsledku nízkej rozpustnosti jednotlivých kvalít FeSi. 

 

Dlhodobá toxicita: Štúdia nie je vedecky opodstatnená v dôsledku nízkej rozpustnosti 
jednotlivých kvalít FeSi. 

 

12.1.2 Akútna a chronická toxicita pre vodné bezstavovce 

Krátkodobá toxicita: Pri vysokej náloži a krátkom trvaní testu často vznikajú problémy 
s fyzickými účinkami, ktoré zapríčiňujú zmeny v správaní a imobilitu 
testovaných druhov. Krátkodobý vysoko náložový test pre zliatiny FeSi nie je 
dôležitý a potrebný. 

Dlhodobá toxicita: EC50 neznáme, reprodukčný test daphnia magna (OECD 211) prebieha. 

 

12.1.3 Akútna a chronická toxicita pre vodné rastliny 

Štúdia o spomaľovaní rastu rias a cyanobaktérií je technicky nerealizovateľná v dôsledku nízkej rozpustnosti 
jednotlivých kvalít FeSi. 

12.1.4 Akútna a chronická toxicita pre sedimentárne organizmy 

Tieto informácie nie sú dostupné. Pre účely zatriedenia a označovania testy pre sedimentárne organizmy nie sú 
potrebné. Ďalšie testovanie môže podnietiť len FeSi vo forme prachu alebo drobných zrniek. 

2.1.5 Akútna a chronická toxicita pre pôdne makroorganizmy 

Tieto informácie nie sú dostupné. Na základe informácií o existujúcej expozícii a účinkoch FeSi, v súčasnosti nie 
je potrebné uskutočňovať jeho cielené ekotoxikologické testovanie. 
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12.1.6 Akútna a chronická toxicita pre suchozemské rastliny 

Tieto informácie nie sú dostupné. Na základe informácií o existujúcej expozícii a účinkoch FeSi, v súčasnosti nie 
je potrebné uskutočňovať jeho cielené ekotoxikologické testovanie. 

12.1.7 Akútna a chronická toxicita pre pôdne mikroorganizmy 

Opodstatnenie upustenia od testu sa zakladá na súčasných informáciách ohľadom použitia zliatin FeSi. 
Predpokladá sa, že priame vystavenie jednotlivých zložiek pôdy zliatinám je málo pravdepodobné. V prípade, že 
nemôžeme vylúčiť možnosť priameho alebo nepriameho vystaveniu sa látky pôde, mohli by byť potrebné 
výsledky ďalších testov. 

12.1.8 Akútna a chronická toxicita pre vodné mikroorganizmy 

Štúdia nie je vedecky opodstatnená v dôsledku nízkej rozpustnosti jednotlivých kvalít FeSi. 

12.1.9 Akútna a chronická toxicita pre vtáky 

Tieto informácie nie sú dostupné. Rozpustnosť a biologická dostupnosť FeSi je nízka a na základe informácií 
o existujúcej expozícii a účinkoch FeSi, v súčasnosti nie je potrebné uskutočňovať jeho cielené ekotoxikologické 
testovanie. 

12.1.10 Všeobecný záver 

Predbežná hodnota PNEC voda (pitná voda) bola odvodená na základe krížových informácií zo strany kovových 
zložiek FeSi, na ktoré sa tiež vzťahujú preventívne opatrenia. Stanovenie hodnoty PNEC sa dokončí po tom, ako 
budú dostupné výsledky štandardných dlhodobých testov. Rozpustnosť FeSi v 7-dňovom teste rozpustnosti bola 
maximálne 0,3 % (pri pH 7.2 a 1.5) (KTH 2010). Najvyššia miera rozpustnosti bola nameraná pre Si, Fe, Sr a Ba 
a malých množstiev Cu, Zn, Pb. 

 

12.2 Mobilita 

FeSi v kusovej forme je v pôde a sedimentárnych horninách nepohyblivé. Adsorpcia a desorpcia rozpustených 
zložiek FeSi je určovaná najmä anorganickou pôdou a sedimentmi. Každá zložka sa správa charakteristickým 
spôsobom vo veľkej miere v závislosti na miestnych podmienkach ohľadom životného prostredia. Vo 
všeobecnosti možno povedať, že adsorpcia týchto zložiek v organických materiáloch je slabá a preto menej 
významná. 

Kremík: Kremík sa v životnom prostredí bežne viaže najmä s kyslíkom, pričom 
dochádza k vytvoreniu siliky alebo kyseliny kremičitej. Kremík, ktorý je 
prítomný v zliatinách FeSi, sa nachádza v oxidačných stupňoch Si (0) a Si 
(IV). Uvoľnená látka je skôr v oxidačnom stupni Si(IV). Si(IV) v pitnej vode 
alebo vode morskej sa nachádza v početných chemických stavoch, ako 
rozpustený monomér Si(OH) 4, dimér, trimér, koloidný roztok alebo vo 
forme koloidných zhlukov rôznej veľkosti alebo celkovo v nerozpustnej 
kusovej forme. Horné hranice nasýtenej koncentrácie monoméru sa pohybujú 
na úrovni približne 60-140 mg/l (pri kontrole teploty). 
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Železo: Rozpustené železo sa v prostredí nachádza v dvoch oxidačných stupňoch Fe 
(II/III), pričom Fe(II) sa ľahko oxiduje na Fe(III). Fe (III) bežne reaguje s 
vodou (hydrolýza) a vytvára koloidný a nerozpustný hydroxid železitý 
Fe(OH)3, ktorý sa pri typických vodných podmienkach pomaly zráža do 
sedimentov. Vytváranie hydroxidu železitého pri hodnotách pH nad 5.0 
obmedzuje prítomnosť železa vo vodných systémoch. Zrazeniny Fe môžu vo 
veľkej miere pohlcovať ťažké kovy a organickú hmotu. Fe (III) vytvára 
zrazeniny s fosforečnanmi. Ióny železa, najmä Fe(II) môžu byť takisto 
pohltené rozpusteným organickým materiálom, a teda časť železa 
rozpusteného v prirodzených vodných plochách môže byť prítomná vo forme 
rozpustných organických komplexov. 

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť 

Pre anorganické látky sa nestanovuje. 

 

12.4 Bioakumulačný potenciál 

Pre bioakumulačný potenciál vo vodnom prostredí je štúdia vedecky neopodstatnená. Vo všeobecnosti skutočná 
tendencia rozpustnej siliky bioakumulovať sa v rastlinách je nízka. O kremíku nie je známe, že by sa 
koncentroval alebo akumuloval v pôdnych organizmoch v úrovniach, ktoré sú škodlivé. Suchozemská 
bioakumulácia Fe a iných príslušných kovových zložiek FeSi je nízka. Nie je známe, že by sa tieto prvky 
hromadili v suchozemskom potravinovom reťazci. 

 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Látka nespĺňa kritériá na zaradenie ako PBT alebo vPvB látka. 

 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Žiadne iné nepriaznivé účinky neboli zistené. 

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 
 
Zneškodňovanie FeSi musí byť v súlade s miestnou a národnou legislatívou. Nespotrebovaný obsah FeSi s má 
byť spotrebované u používateľa. 
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14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 
 
14.1 Základné informácie o preprave 

Správne expedičné 
označenie:   Ferosilícium 

FeSi 45%, 65% a 75% na základe výsledkov skúšok prevedených v Lukasiewicz Instytut Przemyslu 
Organicznego vo Varšave podľa UN N.5 Príručky skúšok a kritérií (Klasifikačný certifikát Nr/No 
056/Lukasiewicz-IPO-BC/2022), právny stav regulácie RID/ADR-01.01.2021 nepodlieha zaradeniu do triedy 
4.3 týkajúcej sa prevozu nebezpečných tovarov. 

Z hľadiska námornej prepravy (IMDG) a leteckej prepravy (IATA) je FeSi 45 %, 65 % , 75 %  a 90% zaradené 
do triedy 4.3, a teda z hľadiska IMDG a ICAO-TI/IATA-DGR podlieha predpisom týkajúcich sa prepravy 
nebezpečných tovarov. 
 
IMDG a ICAO-TI/IATA-DGR 
Prepravný názov:   Ferrosilicon 

UN číslo:   1408 

Trieda nebezpečnosti:  4.3 

Obalová skupina:   III 

 

14.2 Osobitné preventívne opatrenia pre užívateľa 

Počas prepravy zabráňte styku FeSi s vodou. Prepravuje sa v big bagoch alebo kontajneroch. Pre voľne ložený 
materiál použite kamióny kryté plachtou, aby sa zabránilo jeho styku s vodou. 
 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 
 
GHS – Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok OSN (GHS):  
 “Podľa Kapitoly 1.5.2 Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok OSN 
(GHS) karty bezpečnostných údajov (KBÚ) sa vyžadujú len pre látky a zmesi, ktoré spĺňajú harmonizované 
kritériá pre ohrozenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia. Tento výrobok tieto kritériá nespĺňa. 

 

Predpisy RID a ADR týkajúce sa prevozu nebezpečných tovarov v súlade s 2.2.43.1.7 na základe výsledkov 
skúšok prevedených v Lukasiewicz Instytut Przemyslu Organicznego vo Varšave podľa UN N.5 Príručky skúšok 
a kritérií (Klasifikačný certifikát Nr/No 056/Lukasiewicz-IPO-BC/2022), právny stav regulácie RID/ADR-
01.01.2021 nepodlieha tento výrobok zaradeniu do triedy 4.3 týkajúcej sa prevozu nebezpečných tovarov. 
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EÚ CLP – Nariadenie CLP o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí: 

Podľa Článku 59(2)(b) ES č. 1272/2008 (CLP), upravujúce článok 31(1) nariadenia REACH, karty 
bezpečnostných údajov (KBÚ) sa vyžadujú len pre látky a zmesi/špeciálne prípravky, ktoré spĺňajú kritériá pre 
ohrozenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.  

 

Keďže tento výrobok dané kritériá nespĺňa, karta bezpečnostných údajov podľa ES 453/2010 sa nevydá. Na 
poskytnutie informácií súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a životného prostredia sa namiesto toho 
poskytnú informácie o bezpečnosti výrobku.  

 

EÚ REACH – Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok: 

Podľa článku 31(7) nariadenia REACH sa vyžaduje ako prílohu ku Karte bezpečnostných údajov doložiť 
expozičné scenáre vyplývajúce zo Správy o chemickej bezpečnosti (CSR). Avšak podľa nariadenia REACH 
Príloha I, časť 0. (Úvod), podkapitola 0.6. č. 4 a 5 takéto expozičné scenáre sa vyžadujú len pre látky a zmesi, 
ktoré sú klasifikované ako nebezpečné. Keďže tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle 
CLP, uvádzanie expozičných scenárov sa nevyžaduje.” Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané pre 
látku. V zmysle nariadenia REACH si táto látka nevyžaduje autorizáciu. 

Zvláštne predpisy, obmedzenia a zákazy nie sú. 

 

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
Tieto údaje sú založené na našich súčasných znalostiach, avšak nepredstavujú žiadnu záruku akýchkoľvek 
osobitných vlastností produktov a neustanovujú žiadne právne záväzné zmluvné vzťahy. 

 

16.1 Zoznam použitých skratiek 

CHOCHP:   chronická obštrukčná choroba pľúc 

DNEL:    odvodená medzná hodnota nulového účinku 

EC50:    stredná hodnota účinnej koncentrácie 

LC50:    stredná hodnota smrteľnej koncentrácie 

LD50:    stredná hodnota smrteľnej dávky 

NOAEC:   koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku 

NOEC:    koncentrácia bez pozorovaného účinku 

OEL:     medzná hodnota expozície na pracovisku 

PBT:    perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 

PNEC:    predpokladaná koncentrácia s nulovým účinkom 

T/D test:    test rozpustnosti látky 

vPvB:    veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 
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16.2 Zoznam zmien oproti predchádzajúcej revízií 

Zmena v kap.14.1- nový Klasifikačný certifikát Nr/No 056/Lukasiewicz-IPO-BC/2022), právny stav regulácie 
RID/ADR-01.01.2021 – ktorým sa deklaruje, že tento výrobok nepodlieha zaradeniu do triedy 4.3 týkajúcej sa 
prevozu nebezpečných tovarov. 

 

16.3 Kľúčové zdroje 

Táto Karta bezpečnostných údajov bola pripravená podľa Správy o chemickej bezpečnosti vydanej dňa 9. 
septembra 2010. 

 

PRÍLOHA 
 
Tabuľka 1 Spôsoby použitia látky alebo prípravku (Použitie pracovníkmi v priemysle) 

D
ô
v
e
r
n
é 

IU 
č. 

Názov 
identifikovaného 
spôsobu použitia 

(IU) 

Látka 
dodaná na 

dané 
použitie 

Deskriptory použitia 

 1 Výroba FeSi 
prostredníctvom 
procesu tavby 
v elektrickej 
oblúkovej peci ( 
redukcia kremenca 
uhlíkom) 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 21, 22, 23 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24.1 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 

 2 Prísada na prípravu: 
ocele alebo 
špeciálnych typov 
ocele (vrátane 
vysoko priepustnej 
ocele), zliatinového 
kúpeľa na 
začlenenie do ocele, 
zliatinovej matrice 
a zliatinového 
prášku 
prostredníctvom 
rozprašovania. 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 1, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 3, 5, 12a, 12b 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14, 15 
SU 0: Iné: NACE kód: C24, C24.1 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno  

 3 Použitie 
v elektrickej 
oblúkovej peci 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 2 
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a v druhotnej 
metalurgii / Použitie 
v procese CASOB 

 Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno  

 4 Dezoxidácia 
a legovanie 
oceľových tavenín: 
odvetvie výroby 
nehrdzavejúcej 
ocele. 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 22, 23, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 3, 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24+C24.1+C25 až po C33 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
 
Kategória výrobkov (AC): 
AC 7 

 5 Legovanie 
liatinových vsádzok 
a tavenín (zlievanie 
železa); ošetrenie 
a očkovanie 
tekutého železa 
a zlievanie železa; 
výroba surového 
železa 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 23, 26 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7, 14 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24.5 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
 
Kategória výrobkov (AC): 
AC 1, 2, 7 

 6 Redukcia 
žiaruvzdorných 
kovov kremíkom 
(Cr, V, Mo) a iných 
(Nb, W) 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 22, 23, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C 24.1 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 

 7 Použitie ako 
suroviny na výrobu 
FeSiMn alebo FeSi 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 20, 22 
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 Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24.1+27.1 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
 
Kategória výrobkov (AC): 
AC 2, 7 

 8 Použitie na 
povrchovú úpravu 
kovov 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC 2, 3, 4, 5, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 14 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
 
Kategória výrobkov (AC): 
AC 7 

 9 Použitie na výrobu 
horčíka z dolomitov 
prostredníctvom 
využitia 
Pidgeonovho 
procesu 
v elektrických 
peciach; použitie 
ako látka na 
vsádzku kovu 
v kyslíkových 
konvertoroch (BOF) 
(oceliarsky 
priemysel); 
Použitie ako 
zvarový kov 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 22, 23, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 14 
SU 0: Iné: NACE kód: C24 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 

 10 Podsitné FeSi 
použité na výrobu 
žiaruvzdorných 
výrobkov, výroba 
exotermických 
produktov 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 22, 23, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7, 14 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 3, 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 0: Iné: NACE kód: C23.20 + C24 
SU 14 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
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Kategória výrobkov (AC): 
AC 7, 01 

 11 Ošetrenie 
a očkovanie 
tekutého železa 
a zlievanie železa. 
Výroba FeSi tehál, 
použitie ako prášok 
na výrobu plnených 
profilov 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 4, 5, 8a, 8b, 9, 20, 22, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 7 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
Sektor použitia (SU): 
SU 15 
SU 0: Iné: NACE kód: C24 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 
Kategória výrobkov (AC): 
AC 7 

 12 Použitie 
v oblúkovom 
zváraní 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 5, 9, 25 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 38 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 17 
SU 0: Iné: NACE kód: C24 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 

 13 Použitie ako 
flotačná prísada na 
separáciu kovu 
prostredníctvom 
ťažkého prádla a na 
výrobu zvarových 
produktov 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 26 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 0: Iné: flotačná prísada 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 4 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 2a 
SU 0: Iné: NACE kód: B7.2.9, + flotačná prísada 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: nie 

 14 Miešanie 
v zlievarenskom 
priemysle 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 5, 8b, 9 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 
ERC 5 
 
Sektor použitia (SU): 
SU 10 
 
Je následná životnosť pre dané použitie relevantná?: áno 

 15 Použitie ako 
flotačná prísada na 
separáciu kovu 
prostredníctvom 
ťažkého prádla 

ako taká 
(látka sama 
o sebe) 
 

Kategória procesov (PROC): 
PROC: 26 
 
Kategória chemických produktov (PC): 
PC 0: Iné: flotačná prísada 
 
Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 




