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Секція 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника 
1.1 Найменування хімічної продукції 
Назва: Амоній сірчанокислий 
Артикул: 9011ХХХХХХХХХХ 
1.2 Інші способи ідентифікації 

Амоній сульфат 
1.3 Рекомендації та обмеження щодо застосування хімічної продукції 
Сфера Харчова, технічна 
Обмеження щодо 
застосування: 

Інформація не виявлена 

1.4 Дані про виробника у паспорті безпеки 
ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» 
Україна, 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74 
+38 0472 59 02 28 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life 
1.5 Телефон екстреного зв’язку: 
+380 (0472) 59 02 28 

 

Секція 2: Ідентифікація небезпеки 

2.1 Класифікація речовини або суміші 
3 клас небезпеки за впливом речовини на організм (атмосферне повітря). 

2.2 Елементи маркування відповідно до УГС 
Символи факторів ризику: Немає 
Сигнальне слово: Немає 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Відсутня 
 

Запобіжні заходи: Відсутня 
 

Секція 3: Склад/інформація про компоненти 
3.1 Речовина 
Хімічна назва: Амоній сірчанокислий 
Молекулярна формула: (NH4 )2 SO4 
CAS No.  7783-20-2 
ЄC No. 231-984-1 
3.2 Інформація про компоненти 

Компонент CAS No. Масова частка, % 
Амоній сірчанокислий 7783-20-2 ≥99,0 

3.3 Суміші 
Не застосовно 
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Секція 4: Заходи першої допомоги 
4.1 Опис необхідних заходів першої допомоги 
При потраплянні в очі: Промити великою кількістю води. Звернутися до лікаря, якщо біль, 

моргання або почервоніння не проходять. 
При потраплянні на 
шкіру: 

Зняти забруднений одяг і вимити уражену шкіру водою з милом. 

При проковтуванні: Очистити ротову поверхню від залишків продукту. Негайно змусити 
потерпілого випити води (щонайменше дві склянки). При поганому 
самопочутті звернутися за медичною допомогою. 

При вдиханні: Забезпечити доступ свіжого повітря, спокій, тепло, зручне положення 
тіла, умови для вільного дихання. 

4.2 Гострі і віддалені симптоми та наслідки впливу 
Симптоми: При проковтуванні: місцеве подразнення, симптоми, нудота, блювота, 

діарея. 

4.3 Вказівка на необхідність негайної медичної допомоги та спеціальне лікування 
Інформація не виявлена. 

 

Секція 5: Заходи та засоби забезпечення пожежовибухобезпеки 
5.1 Характеристика пожежонебезпеки 
Амоній сірчанокислий – пожежовибухобезпечними речовина. 
5.2 Рекомендовані засоби пожежогасіння 

Підбираються залежно від пожежовибухонебезпечних властивостей горючих матеріалів, що 
знаходяться в зоні загоряння разом із даним продуктом. 
5.3 Заборонені засоби пожежогасіння 

Немає. 
5.4 Особливі небезпеки, що виникають внаслідок речовини або суміші 
Навколишній вогонь може виділяти небезпечні продукти термодеструкції амонію сірчанокислого 
(оксиди азоту, оксиди сірки). 
5.5 Специфіка при гасінні/ ЗІЗ пожежників і персоналу 
У пожежонебезпечній ситуації носити автономні дихальні апарати позитивного тиску і спецодяг із 
резистентних матеріалів. 

 

Секція 6: Заходи з попередження та ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій 
та їх наслідків 

6.1 Заходи забезпечення індивідуальної та колективної безпеки при аварійних і надзвичайних 
ситуаціях 
Уникайте вдихання і проковтування. Уникайте контакту зі шкірою, очима та одягом. Носіть захисний 
одяг, призначений для нормальної роботи (див. Секція 8). 
6.2 Запобіжні заходи щодо захисту навколишнього середовища 
Уникайте потрапляння у навколишнє середовище. 
6.3 Методи і матеріали для локалізації та очищення 
Зібрати сухим способом, помістити в підписаний контейнер, що закривається. Не допускати утворення 
пилу. Використовувати пилосос. Не допускати потрапляння стічних вод у каналізацію. 

 

Секція 7: Правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при 
вантажно-розвантажувальних роботах 

7.1 Запобіжні заходи при роботі з хімічною продукцією 

Негайно змінити забруднений одяг; вимити руки і обличчя після роботи з речовиною. 

7.2 Умови безпечного зберігання з урахуванням будь-яких несумісностей 

Зберігати в прохолодному, сухому, вентильованому складі в оригінальній щільно закритій упаковці.  
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Секція 8: Засоби контролю небезпечного впливу та засоби індивідуального 
захисту 

8.1 Параметри контролю 
Забезпечте достатню вентиляцію або інші технічні засоби контролю, щоб концентрації парів або 
туманів у повітрі знаходилися нижче застосовних меж впливу на робочому місці, зазначених нижче. 
Рівень захисту та типи елементів управління будуть варіюватися залежно від умов потенційного 
впливу. 
Атмосферне повітря: Клас небезпеки: IІІ 
Повітря робочої зони: Клас небезпеки: III 
Грунт: Інформація не виявлена 
Вода ВОГПКПВ: Клас небезпеки: IV 
8.2 Заходи забезпечення і контролю за встановленими параметрами 

Атмосферне повітря: Інформація не виявлена 

Повітря робочої зони: Інформація не виявлена 

Грунт: Інформація не виявлена 

Вода ВОГПКПВ: Інформація не виявлена 

8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 

Захист очей / обличчя: Захисні окуляри з боковими щитками. 

Захист шкіри і тіла: Носити відповідний захисний одяг (захисні рукавички з нітрилової 
гуми з товщиною 0,11 мм, пилозахисний одяг і спеціальне взуття). 

Захист органів дихання: Захист органів дихання необхідний при пилоутворенні. Респіратори 
типу «Пелюстка» або «Астра-2». 

 

Секція 9: Фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан: Твердий 
Зовнішній вигляд: Безбарвні кристали, у масі білого кольору 
Запах: Відсутній 
Точка плавлення: 280°C (із розкладанням) 
Температура кипіння: Не застосовується 
Температура 
розкладання: 2800С 

Розчинність у воді: 754 г/л (20°C) 
Розчинність в органічних 
розчинниках: 

Не розчиняється в діетиловому спирті, етанолі, аміаку, ацетоні 

Питома вага: 1,769 г/cм3 

pH: pH 4,6–6,0 (5% розчин, H2O, 20°C) 
Займистість: Негорючий матеріал 
Молекулярна маса: 132,14 
Коефіцієнт розподілу в 
системі «октанол-вода»: 

Інформація не виявлена 

Тиск парів: Інформація не виявлена 
 

Секція 10: Стабільність і реакційна здатність 
10.1 Реакційна здатність 
Не окислюється, взаємодіє з кислотами і лугами. 
10.2 Хімічна стабільність 
Гігроскопічний.  
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10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Екзотермічна реакція з хлоратами, нітратами. Ризик вибуху при взаємодії з хлоратами, кислотами, 
нітратами, нітритами, гіпохлоритом натрію. Утворює небезпечні гази або пари при взаємодії з лугами 
(утворюється аміак). 
10.4 Умови, яких слід уникати 
Пилоутворення. Волога. Сильне нагрівання (розпад).  
10.5 Небезпечні продукти розкладання 
Див. пункт 5.3. 
10.6 Несумісні речовини і матеріали 
Сильні кислоти, сильні основи, лужні метали, хлорати, нітрити, нітрати. 

 

Cекція 11: Інформація про токсичність  
Гостра токсичність: DL50=4250 мг/кг (щур, перорально) 
Вдихання: Дана інформація відсутня  

Шкіра: Може викликати подразнення 

Очі: Може викликати подразнення 

Канцерогенна дія: Дана інформація відсутня 

Мутагенна дія: Дана інформація відсутня 
Репродуктивна токсичність: Дана інформація відсутня  

Специфічна виборча 
токсичність на орган-мішень 
при одноразовому впливі: 

Дана інформація відсутня  

Специфічна виборча 
токсичність на орган-мішень 
при багаторазовому впливі: 

Дана інформація відсутня 

Небезпека при аспірації: Дана інформація відсутня 

Інформація про можливі 
шляхи впливу: 

При контакті зі шкірою та слизовими, при вдиханні, в органи 
травлення 

Симптоми, зумовлені 
фізичними, хімічними та 
токсикологічними 
характеристиками: 

Див. пункт 4.2 

 

Секція 12: Інформація про вплив на навколишнє середовище 
12.1 Оцінка можливих впливів на навколишнє середовище 

Може забруднювати навколишнє середовище при порушенні правил зберігання, перевезення. 

12.2 Гостра токсичність 
Для риб: LC50 (Oncorhynchus mykiss) = 53 мг/л; 96 год 
Для Daphnia magna: ЕС50=121,7 мг/л; 48 год 
Для водоростей: EC50 (Chlorella vulgaris)=2700 мг/л; 18 год 

12.3 Трансформація в навколишньому середовищі 
Так. Продукти трансформації: оксиди азоту та сірки, сульфати, аміак. 

12.4 Біоакумуляційний потенціал 
Інформація не виявлена 

12.5 Рухливість у грунті 

Інформація не виявлена 

12.6 Інші побічні ефекти 
Інформація не виявлена 
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Секція 13: Рекомендації з утилізації відходів (залишків) 
Все, що не можна зберегти для відновлення або переробки, слід утилізувати відповідно до місцевих, 
регіональних і федеральних державних нормативних актів. 

 

Секція 14: Інформація про перевезення (транспортування) 
14.1 Номер ООН 

Не має коду ООН 

14.2 Належне вантажне найменування ООН: 

Не має вантажного найменування ООН 

14.3 Види транспортних засобів і класифікація небезпеки під час перевезення  

Сухопутний транспорт (ADR/RID): Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту 

Повітряний транспорт (IATA): Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту 

Морський транспорт (IMDG): Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту 

14.4 Транспортне маркування і група упаковки 

Транспортне маркування за ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційного знака «Берегти від вологи» 
 

Секція 15: Інформація про національне та міжнародне законодавство 
Інформація не виявлена 

 

Секція 16: Додаткова інформація 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 
Нормативні документи: 
1. Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия. ГОСТ 3769-78 
2. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки 
для здоров׳я населення. ДСанПіН № 2.2.7.029-99.  

3. The commission of the European Communities. Commission Directive №2001/58/EC of 27.07.01/ OJEC, 
2001,L212. 

4. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). В кн.: 
Перевозка опасных грузов. Документы. Материалы.Вып.3. СПБ:ИЦ «Выбор», 2002-304  

5. Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих спецодеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты. ДНАОП 0.05-5.01-83. 

6. ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» 
7. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 
8. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» 
9. ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» 
10. SAFETY DATA SHEET Меrck Ammonium sulfate. Ссылка: 

file:///C:/Users/User/Downloads/101209_SDS_EU_EN.PDF 
 

Базові джерела інформації: 
1. Вредные вещества в промышленности. Том 3.Л.Химия, 1977.-608 с. (с.118-119). 
2. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, средств их тушения. Т.1.М., Химия, 1990.-436 
с.(С.139) 

3. Химическая энциклопедия. В 5т.:т.1.-М.:Сов.энцикл., 1988-623С.(С282). 
 
Додаткові джерела інформації: 
1. CHEMINDEX. Issue 2009-3 
2. RTECS. Issue 2009-3 
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    Дата перегляду: Травень, 2020 
   Наведена вище інформація вважається точною і являє собою кращу інформацію, доступну нам у 
даний час. Проте, ми не даємо жодних гарантій комерційної цінності або будь-якої іншої гарантії, явної 
або непрямої, щодо такої інформації, і ми не несемо жодної відповідальності, що випливає з її 
використання. Користувачі повинні проводити свої власні дослідження, щоб визначити придатність 
інформації для своїх конкретних цілей. У жодному разі ми не несемо відповідальності за будь-які 
претензії, збитки або шкоду будь-якої третьої сторони або за упущену вигоду чи будь-які спеціальні, 
випадкові, непрямі або штрафні збитки, що виникають, навіть якщо ми були попереджені про 
можливість таких збитків. 

 


