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SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA  

  PRZEDSIĘBIORSTWA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Identyfikator produktu        Węglan sodu 
Nr indeksowy: 011-005-00-2 

 

Synonimy: soda amoniakalna, soda kalcynowana (lekka, ciężka), węglan sodu bezwodny, 

węglan disodu, 

 

Numer rejestracyjny: 01-2119485498-19-0013 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: przemysł szklarski, przemysł chemii gospodarczej, przemysł chemiczny, hutnictwo 

żelaza i metali nieżelaznych. 

 Zastosowania odradzane: nie określono. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 

Dostawca:   

 Soda Polska CIECH sp. z o.o. 
 ul. Fabryczna 4 

 88-101 Inowrocław, Polska 

 Tel.: +48 52 354 15 00 

 

E- mail: sds@sodapolskaciech.pl 

 

Telefon alarmowy w Polsce  + 48 52 354 15 00 

 

Data sporządzenia/aktualizacji: 01.12.2010/10.11.2011 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

         

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Klasyfikacja substancji  
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 (Eye Irrit. 2). 

Działa drażniąco na oczy (H319). 

 

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 2 września 2003 

r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami: 

Produkt drażniący (Xi).  

Działa drażniąco na oczy (R 36). 

 

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: 

mailto:sds@sodapolskaciech.pl
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Przy znacznych stężeniach pyłu lub bezpośrednim dostaniu się substancji do oczu może wystąpić podrażnienie, 

zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, zapalenie spojówek. Ze względu na silnie zasadowy odczyn może 

powodować uszkodzenie rogówki. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszenie, 

swędzenie. Po spożyciu może dojść do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego, wymiotów i biegunki.  

Długotrwałe wdychanie pyłu może powodować lekkie podrażnienie układu oddechowego, podrażnienie śluzówki 

nosa i jamy ustnej, kaszel. 

 

Skutki działania na środowisko: 
Wysokie stężenie w wodach może powodować ich alkalizację.  

 

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: 
Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. 

2.2 Elementy oznakowania 
Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

 

Piktogramy:   

 

      
 

Hasło ostrzegawcze: Uwaga 

 

Zwroty  wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H319 - Działa drażniąco na oczy. 

 

Zwroty  wskazujące środki ostrożności: 

Zapobieganie: 

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. 

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Reagowanie: 

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 

opiekę lekarza. 

Przechowywanie: 

Brak specjalnych zaleceń. 
Usuwanie: 

Brak specjalnych zaleceń.           

2.3 Inne zagrożenia 
Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji 

nieorganicznych. 
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SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Substancja 
Nazwa      nr indeksowy  nr CAS  nr WE  uł. masowy 

             w% 

Węglan sodu; węglan disodu 

     011-005-00-2  497-19-8   207-838-8  99-99.7  

 

Uwagi: 

 

           Skład wyrobów zgodny ze specyfikacjami. 

  

_________________________________________________________________________________________________

  

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

__________________________________________________________________________________  
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej 

pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie 

potrzeby wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć 

dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 

min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 

skonsultować się z lekarzem-okulistą.  

Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie 

podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Może powodować lekkie podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i gardła. Działa drażniąco na oczy. 

Może powodować zaczerwienienie, łzawienie, ból oraz osłabienie widzenia. Może powodować podrażnienie, 

wysuszenie i zaczerwienienie skóry. Po spożyciu większych ilości mogą wystąpić wymioty, bóle żołądka, biegunka. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 
Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu.  

__________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: 

Substancja niepalna. Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla mediów palących się w otoczeniu. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Nie stosować zwartych strumieni wody. 
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5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją  
Podczas spalania tworzą się: tlenek węgla i dwutlenek węgla.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
W warunkach produkcyjnych zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien 

syntetycznych, rękawice wykonane z gumy nitrylowej, gumy butylowej, gumy fluorowej, gumy naturalnej, lateksu 

naturalnego, lateksu nitrylowego, polichloroprenu lub PCV(grubość 0.5 mm, czas przebicia  480 min). Stosować 

okulary ochronne typu gogle. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. Zapewnić odpowiednią wentylację 

ogólną i miejscową. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania pyłu. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Rozsypaną 

substancję zebrać mechanicznie unikając tworzeniu się pyłu, przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i 

przekazać do utylizacji lub odzysku. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Substancja stosowana jest w przemyśle szklarskim, przemyśle chemii gospodarczej, przemyśle chemicznym, w 

hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych. 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i 

oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i 

gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po 

zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Chronić 

przed wilgocią (zbrylanie). 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Składnik   CAS-nr  Normatyw  wartość  jednostka 

Inne nietrujące pyły przemysłowe 

- pył całkowity     NDS   10   mg/m
3
 

 

DNELostre, ogólnosystemowe i DNELdługoterminowe, ogólnosystemowe  

Uważa się, że wyprowadzenie DNELostre, ogólnosystemowe and DNELdługoterminowe, ogólnosystemowe  

 nie jest konieczne. Potwierdzeniem tego jest brak obserwowanych skutków systemowych w czasie badań 

toksyczności. W kontakcie z płynami ustrojowymi węglan sodu ulega dysocjacji. Sód jest obecny fizjologicznie w 

kręgowcach (regulacja ciśnienia osmotycznego śródkomórkowego). Węglan jest składnikiem buforu 

pozakomórkowego komórek krwi i płynu śródmiąższowego kręgowców ((np. buforującego układu węglowego). 

 

DNELmiejscowe 

Doustnie 

W przypadku niewielkiej doustnej dawki węglanu sodu, w żołądku następuje neutralizacja w związku z obecnością 

kwasu żołądkowego. Węglan sodu nie jest klasyfikowany pod względem toksyczności ostrej, ze względu na 

stosunkowo niską toksyczność doustną (LD50 = 2800 mg/kg, szczur). Dlatego nie jest konieczne uzyskanie 

DNELmiejscowe  dla narażenia doustnego. 

Skóra 

Opisano kilka badań na zwierzętach i ochotnikach. Nie zaobserwowano podrażnienia po nałożeniu węglanu sodu na 

nieuszkodzoną skórę, dlatego nie jest konieczne uzyskanie DNELmiejscowe dla narażenia skóry. 

Inhalacja 

DNEL dla pracowników (długoterminowe): 10 mg/m³. Wartość ta jest uważane za odpowiednią dla ogółu 

społeczeństwa, a także dla narażenia krótkoterminowego. 

Oczy 

Węglan sodu jest sklasyfikowany jako działający drażniąco na oczy. Na podstawie badań podrażnienia oczu z 

wykorzystaniem nierozcieńczonej substancji nie można było uzyskać danych z ustaleniem dawki ilościowej 

(stężenia) – zależności z reakcją (efektem) w celu wyznaczenia DNEL. Co więcej nie są dostępne żadne dane 

ilościowe dotyczące podrażnienia oka ludzkiego, co umożliwiałoby wyznaczenie DNEL dla narażenia oka. 

 

PNECwoda 

Ze względu na naturalne pH wód, stężenia jonów: wodorowęglanowego i sodowego (a także ich wahania w czasie) 

znacznie różniące się dla różnych ekosystemów wodnych, nie jest konieczne ustalenie ogólnych PNECwoda. 

 

PNECosad 

Dane dotyczące toksyczności nie są dostępne. Węglan sodu występuje w środowisku w postaci jonów, co oznacza, 

że nie ulega adsorpcji na cząstkach stałych i nie jest uważane za niezbędne określenie PNECosad. 

 

PNECgleba 

Badania toksyczności, które określają wpływ węglanu sodu na organizmy lądowe nie są dostępne. Oczekuje się, że 

toksyczność węglanu sodu dla organizmów lądowych jest niska, ponieważ substancja występuje naturalnie w glebie. 

Dlatego też nie jest uważane za niezbędne określenie PNEC. 

 

PNECpowietrze 

Badania toksyczności, które określają wpływ węglanu sodu na organizmy lądowe nie są dostępne. Węglan sodu ma 

zaniedbywalną prężność par i dlatego nie jest spodziewane jego uwalnianie do atmosfery przez parowanie, lecz 
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mogłoby wystąpić za pośrednictwem emisji pyłów. Węglan sodu może ulegać rozkładowi (w obecności dwutlenku 

węgla i kwasów) do wodorowęglan sodu. Wodorowęglan sodu ma zaniedbywalną prężność par i dlatego nie jest 

spodziewane jego uwalnianie do atmosfery. Dlatego też nie jest uważane za niezbędne określenie PNEC. 

 

PNECoczyszczalnia ścieków  

Zgodnie z zapisami sekcji 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 

węglan sodu w środowisku wodnym występuje w postaci jonów. Oba jony występują w przyrodzie, i ich stężenia w 

wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników, takich jak parametry geologiczne, warunki 

atmosferyczne i działalność człowieka. Osad czynny jest dostosowany do różnych stężeń jonów. 

Przy zobojętnianiu ścieków przed odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, węglan sodu jest ulega dysocjacji w 

wyniku czego powstaje wodorowęglan sodu. Dlatego też nie jest uważane za niezbędne określenie PNEC dla 

węglanu sodu. 

 

PNECdoustne zatrucie wtórne 

Ponieważ  węglan sodu jest fizjologicznie obecny w organizmach kręgowców, nie jest niezbędne określenie 

PNECdoustne zatrucie wtórne. 

 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
Wentylacja miejscowa wywiewna, z obudową rejonu emisji pyłów oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Nie 

wdychać pyłu. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
Drogi oddechowe: W przypadku dużego stężenia pyłu, stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem 

cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P.  

Ręce i skóra: W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych 

(bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z gumy nitrylowej, gumy 

butylowej, gumy fluorowej, gumy naturalnej, lateksu naturalnego, lateksu nitrylowego, 

polichloroprenu lub PCV(grubość 0.5 mm, czas przebicia  480 min). 

Oczy:    Stosować okulary ochronne typu gogle. 

 

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do przekraczania w 

środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie 

palić podczas pracy.   

 

Metody oceny narażenia w środowisku pracy: 

PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 

ogólne. 

PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 

próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
a) Wygląd 
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Ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek (soda lekka) lub nieregularne granulki (soda ciężka), barwy białej do lekko 

brunatnej (w zależności od zawartości tritlenku żelaza) (20 
0
C i 101.3 kPa). 

b) Zapach 

Dopuszczalny lekki zapach amoniaku. 

c) Próg zapachu 

Nie dotyczy. 

d) pH 

11.5 (1 % roztwór wodny) w 20 
0
C. 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia 

851 
0
C  

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 

Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.3) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 

temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 
0
C. 

g) Temperatura zapłonu 

Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.9) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 

węglan sodu jest substancją nieorganiczną. 

h) Szybkość parowania 

Zaniedbywalna, ponieważ węglan sodu jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0). 

i) Palność  

Substancja jest niepalna (wyniki badań zgodne z wytycznymi GLP). 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości 

Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego, ponieważ nie ma grup chemicznych w strukturze związanych z 

właściwościami wybuchowymi. 

k) Prężność par 

Zgodnie z załącznikiem VII (pkt 7.5) do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 

temperatura topnienia węglanu sodu jest wyższa niż 300 
0
C. Węglan sodu jest solą nieorganiczną, a zatem wartość 

prężności par można uznać za zaniedbywalną. 

l) Gęstość par 

Nie dotyczy (wodorowęglan sodu jest solą nieorganiczną). 

m) Gęstość względna 

2.52-2.53 (20 
0
C ) 

n) Rozpuszczalność 

W wodzie: 212.5g/l w 20 ˚C. Praktycznie nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.  

o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 

Zgodnie z załącznikiem VII (pkt 7.8) do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglanu 

sodu jest substancją nieorganiczną. 
p) Temperatura samozapłonu 

Zgodnie z pkt. 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba przeprowadzać, ponieważ znane są 

właściwości substancji i jej struktura chemiczna. Można stwierdzić, że węglan sodu jest stabilną nieorganiczną 

cząsteczką. Nie należy spodziewać się temperatury samozapłonu poniżej 400 
0
C. 

q) Temperatura rozkładu 

Powyżej 400 
0
C zaczyna uwalniać się CO2. 

r) Lepkość 

Zgodnie z pkt 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badanie nie musi być prowadzone ze względu na 

właściwości substancji. Węglan sodu jest ciałem stałym. Lepkość jest właściwością substancji ciekłych. 

s) Właściwości wybuchowe 

Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.11) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 

żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce.  

t) Właściwości utleniające 

Zgodnie z zapisami w kolumnie 2 załącznika VII do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać. W 

oparciu o strukturę chemiczną oraz biorąc pod uwagę właściwości chemiczne nie oczekuje się właściwości 

utleniających. 
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9.2 Inne informacje 
W rozworach wodnych działa silnie korodująco na większość metali. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
___________________________________________________________________________________________________ 

  

10.1 Reaktywność 
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. Substancja 

higroskopijna. Reaguje z kwasami z wydzieleniem dwutlenku węgla. 

10.2 Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja jest stabilna. Higroskopijna. W temp. powyżej 

400 
0
C zaczyna uwalniać się CO2. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane. 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Bardzo wysoka temperatura. Wilgoć (substancja może ulec zbryleniu). 

10.5 Materiały niezgodne  
Gwałtownie reaguje z kwasem siarkowym (wydziela się ditlenek węgla), pięciotlenkiem fosforu, fluorem, litem, 

2,4,6-trinitrotoluenem, trichloroetylenem i glinem. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W czasie pożaru mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO2). 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Doustnie: 

LD50 - doustnie szczur 2800 mg/kg (Na2CO3*1H2O) 

Inhalacyjnie: 

LC50 – inhalacyjnie szczur 2300 mg/m
3
 (samce – szczepy  Sprague-Dawley i szczepy Wistar 2h narażenia na 

produkty spalania sodu – głównie węglan sodu) 

LC50 – inhalacyjnie mysz 1200 mg/m
3
 (samce – szczep  Swiss-Webster 2h narażenia na produkty spalania sodu – 

głównie węglan sodu) 

LC50 – inhalacyjnie świnka morska 800 mg/m
3
  (samce – szczep  Hartley-albinos 2h narażenia na produkty spalania 

sodu – głównie węglan sodu) 

Skóra: 

LD50 – skóra królik > 2000 mg/kg (Na2CO3*1H2O). Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z EPA 16 CFR 

1500.40. 

 

Niska toksyczność węglanu sodu jest potwierdzona przez ludzkie doświadczenie. Mimo, że węglan sodu jest od 

dawna powszechnie stosowany i od dawna nie znaleziono w literaturze przypadków ostrego. Niską toksyczność po 

podaniu doustnym węglanu sodu można jego neutralizacją w żołądku. 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
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Badania podrażnienia skóry przeprowadzono dla stałego węglanu sodu i 50% roztworu węglanu sodu na 

zwierzętach i ludziach. Nie zaobserwowano rumienia i obrzęku po naniesieniu na nieuszkodzoną skórę i dlatego 

węglan sodu nie lub ma niski potencjał podrażnienia skóry. 

Z dostępnych danych wynika, że uzyskiwano różne wyniki podrażnienia oka. Badania z użyciem 0.1 ml 

jednowodnego węglanu sodu prowadziły do klasyfikacji jako drażniącego. Badania z użyciem bezwodnego węglanu 

sodu prowadziły do klasyfikacji jako bardzo drażniącego. 

Na podstawie wyników badań węglanu sodu został uznany za działający drażniąco na oczy. Metody stosowane w 

badaniach były porównywalne z wytycznymi OECD 405. 

Wyniki badań działania drażniącego wykazują, że substancja nie może działać żrąco. 

  

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 

Brak dostępnych danych na temat działania uczulającego węglanu sodu. Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do 

rozporządzenia REACH, badania nie wydają się konieczne z naukowego punktu widzenia.  

Nie rozpatruje się właściwości uczulających węglanu sodu, w oparciu o fizjologiczną rolę jonów występujących w 

roztworze, jak również fakt, że nie odnotowano przypadków działania uczulającego, mimo długoletniego i 

szerokiego zastosowania (np.: produkcja szkła, mydeł, detergentów i innych substancji chemicznych) i używania 

przez konsumentów (kosmetyki, mydła, proszki do szorowania, proszki do prania, dodatek do żywności). 

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Dostępne badania in vitro były negatywne (badanie mutagenności (Escherichia coli Chromotest) dla węglanu sodu i 

test Ames’a dla wodorowęglanu sodu). Gdy pH utrzymuje się poniżej 8, wodorowęglan sodu jest naturalnie obecny 

w komórkach i zarówno budowa wodorowęglan sodu i węglan sodu nie wskazuje, aby posiadał potencjał 

genotoksyczny. Dlatego nie ma powodu do dalszej oceny genotoksyczności węglanu. Uważa się, że węglan sodu  

nie jest genotoksyczny. 

Badania in vivo nie są dostępne. 

 

Rakotwórczość: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Brak dostępnych danych dotyczących działania rakotwórczego węglanu sodu. Mimo że substancja ma szerokie 

zastosowanie, nie ma żadnych dowodów, że węglan sodu może wywołać hiperplazję lub zmiany neoplastyczne. 

Dlatego też badanie rakotwórczości nie jest konieczne. 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Badania toksycznego wpływu węglanu sodu na rozrodczość nie są dostępne. Jednak (opierając się na fizjologicznej 

roli jonów) substancja zazwyczaj nie dociera do płodu lub męskich i żeńskich narządów rozrodczych po narażeniu 

doustnym, przez skórę lub przez drogi oddechowe. Potwierdzają to wyniki badań rozwojowych na 3 gatunkach 

(myszy, króliki, szczury) po podaniu doustnie maksymalnie 179 mg/kg węglanu sodu. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Toksyczność dla dawki powtarzalnej: 

Badanie toksyczności dawki powtórzonej po narażeniu inhalacyjnym, które nie zostało zgłoszone w sposób 

wystarczająco szczegółowy, ujawniło lokalny wpływ na płuca, których można było oczekiwać w oparciu o 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

___________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym 

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 

133 z 31maja 2010 roku) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Węglan sodu 

Nr indeksowy: 011-005-00-2 

 Strona 10  z  13 

alkaliczny odczyn substancji. Wiarygodne badania toksyczności dawki powtórzonej po narażeniu inhalacyjnym,  

doustnym i przez skórę nie są dostępne. Jednak długoterminowe zagrożenie dla ludzi na działanie jonów sodu jest  

dobrze znane i opiera się na zastosowaniu przy zapobieganiu i kontroli ciśnienia tętniczego. Zaleca się spożywanie 2 

– 3 g sodu (dieta) lub 3.1 – 6g (dla osób zdrowych). Węglan jest neutralizowany w żołądku, dzięki niskiemu pH 

kwasu żołądkowego. Ponadto, węglan sodu nie powinien być obecny w organizmie dzięki neutralizacji przez kwas  

żołądkowy lub w układzie krwionośnym. W związku z tym dodatkowe badania toksyczności dawki powtórzonej 

uznawane są za zbędne. Ponadto węglanu sodu używany jest jako dodatek do żywności, co potwierdza, że 

substancja nie wykazuje toksyczności dla dawki powtarzalnej. Wspólny Komitet Ekspertów FAO / WHO ds. 

Dodatków do Żywności uznał, że nie jest konieczne wyznaczanie dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) dla 

węglanu sodu (JECFA, 1965). 

 

Skutki zdrowotne narażenia miejscowego 

Wdychanie:   Może powodować lekkie podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i gardła. 

Kontakt z oczami:  Działa drażniąco na oczy. Może powodować zaczerwienienie, łzawienie, ból oraz 

osłabienie widzenia. 

Kontakt ze skórą:   Skażenie skóry może spowodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie, ból, swędzenie. 

Połknięcie:   Przy spożyciu większych ilości mogą wystąpić wymioty, bóle żołądka, biegunka. 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

12.1 Toksyczność 
Toksyczność ostra dla ryb: 

LC50 - ryby (Lepomis macrochirus) 300 mg/l (96h) (Cairns and Scheier (1959). 

 

Toksyczność przewlekła dla ryb: 

Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ w 

środowisku wodnym węglan sodu występuje w postaci zdysocjowanej. Zarówno jony sodowe jak i węglanowe 

występują w przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników: parametrów 

geologicznych, warunków atmosferycznych i działalności człowieka. 

 

Toksyczność ostra dla bezkręgowców: 

LC50 – bezkręgowce (Ceriodaphnia sp.) 200 – 227 mg/l (48h) (Warne i inni, 1999) 

 

Toksyczność przewlekła dla bezkręgowców: 

Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ w 

środowisku wodnym węglan sodu jest zdysocjowany. Zarówno jony sodowe jak i węglanowe występują w 

przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników: parametrów geologicznych, 

warunków atmosferycznych i działalności człowieka. 

   

Glony i inne rośliny wodne: 

Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ w 

środowisku wodnym węglan sodu jest zdysocjowany. Zarówno jony sodowe jak i węglanowe występują w 

przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników: parametrów geologicznych, 

warunków atmosferycznych i działalności człowieka. 

 

Toksyczność dla ptaków: 

Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan 

sodu dysocjuje na jony, które są obecne fizjologicznie w stosunkowo dużych ilościach u kręgowców. 
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Węglan sodu jest substancją nieorganiczną, która nie może być utleniona lub ulec biodegradacji przez 

mikroorganizmy. 

Węglan sodu w wodzie ulega dysocjacji. Jony w roztworze wodnym współistnieją w równowadze chemicznej: 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
  pKa = 10.33  

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
  pKa = 6.35  

Tylko niewielka część z rozpuszczonego CO2 jest obecna jako HCO3
-
, główna część jest obecna jako CO2. Ilość CO2 

w wodzie jest w równowadze z ciśnieniem cząstkowym CO2 w atmosferze. Równowaga między CO2 / HCO3
-
/ 

CO3
2-

 buforuje pH wody pitnej. 

 

Rozkład: 

Hydroliza: 

Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan 

sodu w wodzie ulega dysocjacji. 

Biodegradacja: 

Zgodnie z pkt 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badań biodegradacji w wodach, badań symulacyjnych 

całkowitego rozkładu w wodach powierzchniowych, badań symulacyjnych w osadach i glebach nie trzeba 

przeprowadzać, jeżeli substancja jest nieorganiczna. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan 

sodu w środowisku występuje w postaci zdysocjowanej, co oznacza, że nie będzie ulegał kumulacji w żywych 

tkankach. 

Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow):  Nie dotyczy (węglan sodu jest solą nieorganiczną). 

Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy (węglan sodu jest solą nieorganiczną). 

12.4 Mobilność w glebie 
Zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan 

sodu występuje w środowisku postaci jonów, co oznacza, że nie będzie ulegać adsorpcji. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji 

nieorganicznych. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Rozsypany produkt zebrać do pojemników i wykorzystać gospodarczo lub przeznaczyć do utylizacji. Unikać 

zapylenia gleby. 

Nie przewiduje się wtórnego użycia opakowań jednostkowych u producenta. Oczyszczone opakowania traktować  

jako surowce wtórne. 

Odstępuje się od obowiązku składania i przekazywania odbiorcy odpadów opakowań w przypadku całkowitego 

zużycia węglanu sodu wraz z opakowaniami w procesie produkcyjnym 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnowaga_reakcji_chemicznych
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__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania 
 Nie dotyczy. 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
 Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie są znane. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 

_________ _________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny    
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku). 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria 

L nr 235 z 5 września 2009 roku). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 

1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 

212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

___________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym 

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 

133 z 31maja 2010 roku) 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.  

1206, 2001). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 

1458, 2005). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011). 

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 

Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej 

w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439, 

2009). 

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Wykonano Raport Bezpieczeństwa Chemicznego dla substancji. Substancja działa drażniąco na oczy. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty substancji dostarczonej przez 

producenta, zostały uzupełnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w 

Warszawie.  

 

Inne źródła danych: 

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).  

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 

 

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań 

bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on 

bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 

      

 

         Załącznik do niniejszej karty stanowi odpowiedni scenariusz narażenia. 

 
         Aktualizacja (10.11.2011): 

           Zmiany w sekcji 9 i 10. 

 


