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1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА 

1.1 Ідентифікація речовини   

Торгове найменування            Фосфогіпс – меліорант для сільського 

господарства 

 

Технічне найменування  

                                              

 

Кальцій (ІІ) сульфат, дигідрат (1:1:2) 

 

EINECS найменування               Calcium sulphate  dihydrate     

IUPAC найменування                Calcium (ІІ) sulphate       

EINECS № 231-900-3 

  

Молекулярна формула               СаSO4
.
 2H2O 

 

1.2 Призначення речовини  

Застосовується в сільському господарстві в якості меліоранту для безпосереднього внесення його в 

солонцюватий ґрунт, як сировина при виробництві інших мінеральних добрив, в цементній 

промисловості, у виробництві гіпсових в'яжучих і будівельних виробів, в дорожньому будівництві як 

мінерального наповнювача, в якості добавки до асфальту. 

 

1.3 Ідентифікація компанії/підприємства 

Виробник продукту 

 

Адреса    

 

Особа відповідальна за виробництво та випуск в 

обіг продукції            

Публічне Акціонерне Товариство «Сумихімпром» 

 

вул. Харківська, м. Суми, Україна, 40003 

 

Директор з виробництва Денщиков О.В. 

  

E-mail: 

 

stand@sumykhimprom.org.ua 
 

1.4 Телефон екстреного зв’язку з питань  поводження з речовиною 

+38(0542) 683-550,  +38(0542) 674-260 – цілодобово 

З питань екстреної медичної допомоги звертатись до місцевих медичних закладів 

 
2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ (НЕБЕЗПЕК)   
2.1 Класифікація суміші 

Класифікація згідно з Регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP/GHS] Додаткова інформація 

- - 

Речовина, не підлягає класифікації згідно Європейському законодавству щодо класифікації та маркуванні 

 № 1272/2008. Не є об'єктом транспортного регулювання як небезпечний вантаж. 

Вплив на здоров'я людини 

Продукт безпечний за умови дотримання правил безпеки щодо його використання, не викликає гострого 

отруєння. Може бути небезпечним в наступних випадках: 

Вдихання Великі дози можуть викликати сухість у роті та порушення дихання. 

Очі Великі дози можуть викликати сльозовиділення (сльози), набряк слизової ока, кон'юнктивіт. 

 Шкіра Одноразовий вплив не викликає подразнення.  

Ковтання  Викликає подразнення шлунково-кишкового тракту. Симптоми можуть включати нудоту і діарею. 

2.2 Елементи маркування 

 Немає вимог щодо маркування продукту. 

 

3 Склад/інформація про компоненти 
3 СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ 

Хімічна назва Масова доля, % EINECS№ CAS  № 

Сульфат кальцію дигідрат 80-90 231-900-3 10101-41-4 
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4 ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  

 Загальна інформація Забезпечити відпочинок, тепло, зручне положення, доступ свіжого повітря. 

 У разі вдихання Вивести потерпілого на свіже повітря 

 При контакті з очима 

 
Промити чистою питною водою протягом не менш ніж 5 хвилин. 

 При потраплянні на шкіру 
Зняти забруднений одяг, взуття та оснащення. Промивати забруднену 

шкіру проточною водою до повного очищення шкіри. 

При заковтуванні 

Не давати нічого орально людині, яка перебуває в несвідомому стані. 

Промити ротову порожнину від речовини, дати багато пити, викликати 

блювоту, після чого дати активоване вугілля, сольове проносне. 

Звернутися за медичною допомогою. 

 Інформація для лікаря Проводити симптоматичне і допоміжне лікування. 

 Засоби першої допомоги 
Універсальна медична аптечка з набором ліків (за сприяння медсанчастини 

підприємства). 

Показання до термінової медичної допомоги і спеціального лікування 

 Необхідність термінової медичної допомоги не передбачається 

 

 

5 ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 Пожежовибухобезпечність  Пожежевибухобезпечна речовина, див. розділ 9 

 Засоби пожежогасіння  Адекватні типу горючих речовин, які знаходяться в зоні горіння 

 Особливі засоби протипожежної безпеки Не потребує 

 Небезпечні продукти термодеструкції Оксиди сірки, кальцію  

Спеціальне захисне обладнання для 

персоналу по боротьбі з вогнем 

Підбираються залежно від пожежовибухонебезпечних властивостей 

горючих матеріалів, що знаходяться в зоні спалаху разом з даним 

продуктом 

Рекомендації для персоналу по боротьбі з 

вогнем 

Під час пожежі можуть виділятися подразнюючі гази при 

термічному розкладанні або згорянні продукту. Суміш не горюча 

 

 

6 ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ  І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

 Індивідуальні запобіжні заходи 
Надягати належне захисне спорядження, як зазначено в розділі 8. Не 

торкатися і не ходити по розсипаному матеріалу. 

 Порядок дій в аварійних ситуаціях 

Зібрати просипи методом, що не викликає пилоутворення і помістити їх 

в належний контейнер для утилізації. Провітрити зону розсипів. 

Забруднену поверхню промити водою. 

Засоби захисту навколишнього 

середовища 

Не допускати потрапляння продукту в каналізаційну або дренажну 

системи,стічні / поверхневі або ґрунтові води. Проінформувати 

відповідні служби в разі потрапляння продукту в каналізаційну або 

дренажну систему. 

Методи і матеріали для локалізації та 

очистки 

У випадку непередбаченого викиду речовини - зібрати сухим способом, 

помістити в закритий контейнер. Уникати утворення пилу. 

Об'ємні розсипи продукту накрити пластмасовим листом або 

брезентовим полотном з метою мінімізації розповсюдження. Очистити 

від залишків продукту, промивши ділянку водою з миючим засобом. 

Зібрати змиви для утилізації. 
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7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ ПРИ  ВАНТАЖНО - 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ   

Правила зберігання 
Зберігайте в буртах (навалом) на спеціально відведених відкритих 

площадках. 

Правила поводження при  вантажно - 

розвантажувальних роботах   

Дотримуйтесь правил транспортування продукту, що діють для певного 

виду транспорту. 

Під час вантажних робіт, виконуйте інструкції та дотримуйтесь правил, 

що діють для відповідного типу робіт 

 
 

8  ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗА НЕБЕЗПЕЧНИМ ВПЛИВОМ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

8.1 Параметри, що підлягають обов’язковому контролю 

Повітря робочої зони 

 

Атмосферне повітря 

 

Вода водних об’єктів господарчо-

питного та культурно-побутового 

призначення  

Вода рибогосподарчих водойм 

 

 

 

 

 

 

 

Ґрунт 

ГДКрз = 6 мг/м
3
, ІІІ клас небезпеки. 

 

ОБРВ=0,5 мг/м
3 

 

Норматив не встановлений. За сульфатами ГДК=500 мг/л 

 

 

За сульфат-іоном (SO4
2-

) ГДКрг=100 мг/л (санітарно- токсикологічний 

лімітуючий показник шкідливості); для морських водойм при 12-18% 

ГДКрг=3500 мг/л (токсикологічний лімітуючий показник шкідливості); 

клас небезпечності ІV.  

За кальцій –іоном ГДКрг=180 мг/л (санітарно- токсикологічний 

лімітуючий показник шкідливості); для морських водойм при 13-18% 

ГДКрг=610 мг/л (токсикологічний лімітуючий показник шкідливості); 

клас небезпечності ІV. 

Норматив не встановлений. 

8.2 Методи визначення (принцип, чутливість, НД на метод) 

Повітря робочої зони 

 

Атмосферне повітря 

 

Вода водних об’єктів господарчо-

питного та культурно-побутового 

призначення  

 

Вода рибогосподарчих водойм 

 

 

Ґрунт  

Гравіметричне визначення за МУ №4436-87 от 18.11.87. 

Фотометричне визначення (за кальціем). МУ №4914-88 від 12.12.88 

Емісійний спектральний. В кн. Муравйова С.І. і  інш. Довідник з 

контролю шкідливих речовин у повітрі. М. Хімія,1988-290 стор. 

Гравіметричне, турбодінамічне, комлексонометрічне вимірювання. В 

кн. Новіков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдіна З.М. Методи дослідження 

якості води водойом.-М.: Медицина,-1990.-400 с. 

 

Рекомендовано використання іонної хроматографії та електрохімії для 

визначення сульфат-аніона; за кальцій-іоном – атомно- абсорбційна 

спектроскопія. 

За кальцієм: атомно-абсорбційна визначення. В кн.. Методичні вказівки 

з визначення металів в ґрунтах атомно-абсорбціним методом.-1975.-

С.28.  

8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 

Захист органів дихання  

 

При виробництві продукту застосовувати протипиловий респіратор типу 

У-2К, «Росток» або інші маски одноразової або короткострокової дії, що 

регламентуються нормою NF EN 149. 

Захисний одяг,взуття та інше 

 

При виробництві продукту застосовувати костюм захисний, каску 

захисну (згідно типових норм видачі або що регламентуються 

європейською нормою EN 397), взуття захисне - черевики юхтові 

або що регламентуються згідно EN345 и EN347), рукавиці захисні з 

лужностійкої гуми або згідно EN374-3 , окуляри захисні (згідно типових 
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норм видачі марок ЗП2-80 або згідно CE EN 166). 

 9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості 

 Зовнішній вигляд 
Вологий розсипчастий продукт білого або від світло- до темно-

сірого або коричневого кольору . 

 Запах Слабкий специфічний 

 Поріг запаху Не встановлений 

 pH 7,0 (при концентрації 50 г/л води та 20 °C) 

 Точка/ діапазон плавлення (°C) 

При 128 °C речовина втрачає 1,5 молекул H2O з формуванням 

гемігидрату, при 163 °C – втрата 2 молекул H2O з формуванням 

безводної форми.  

Для безводної форми: 1450 °C ( з розкладанням,кальцій 

сульфат починає розкладатися при температурі 960°C з 

утворенням СаО, SO2, и O2) 

 Точка/діапазон начала кипіння(°C) Не визначається, продукт розпадається  

 Швидкість паротворення Не може бути застосована 

 Температура спалаху, температура займання, 

температура самозаймання 

Не горючий 

Верхня / нижня межа займання або вибуховості Не може бути застосована 
Тиск пари  Не утворює пари в стандартних умовах 

Щільність пари Не утворює пари в стандартних умовах 

Щільність 2,32 г/см
3
 ( при 20 °C) Насипна щільність  400-600 кг/м

3
. 

Розчинність у воді (25°C в г/л) 240 мг /100 мл  

Коефіцієнт розподілу в системі «октанол-вода» Інформація не виявлена. 

 
10 СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ 

Стабільність Продукт стабільний при належних умовах використання та зберігання 

Реакційна здатність Продукт хімічно інертний.  

Умови, яких слід уникати 

Запобігати нагріванню, не підвергати спалюванню. Несумісний з 

кислотами, алюмінієм, діазометаном, фосфором,водою. 

Продукт гігроскопічний, у повітрі абсорбує вологу із атмосфери. 

Речовини, контакт з якими може 

викликати небезпечну реакцію 

Не виявлені. 

 

Небезпечні продукти розкладання  При високотемпературної деструкції - оксиди сірки, кальцію. 

 

11. Токсикологічна інформація 

Токсікокінетіка, метаболізм і розподіл 

Токсикологічні дані, 

отримані шляхом 

дослідження не на людині 

Сульфати - це звичайна проміжна речовина в метаболізмі ендогенних сполук сірки, 

вона виділяється в незміненій або з'єднаної формі з сечею. Існує висока ймовірність 

того, що частки сульфату кальцію по досягненні окремих тканин в організмі 

видаляються через кілька тижнів, тому їх розчинність в біологічному оточенні 

виявляється набагато вище розчинності, наприклад, кварцу 

Токсикологічні дані, 

отримані шляхом 

дослідження на людині 

При тривалому вдиханні - зміна слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і 

підсилення легеневого малюнку, погіршення нюху, розвиток неспецифічних хвороб 

дихальної системи 

Показники гострої 

токсичності 

LD50>2000 мг/кг (пероральне, щур). LD50=4052-4226 мг/кг (для безводної форми, 

пероральне, миша). LС50 - не досягається (для безводного кальцію сульфату). 

 

Дози (концентрації), що 

володіють мінімальним 

токсичною дією 

TCL0 = 194 г / м
3
 / 10 років з інтервалами (людина, інгаляція; легеневий фіброзуючий 

альвеоліт та інші зміни в органах дихання). TDL0= 450 мг / кг / 3 тижні з інтервалами 

(щур, інтерперітонеально; канцероген за критеріями RTECS, пухлини в місці 

введення). Lim= 50-100 мг (щур, інтратрахеальне введення; катаральний або гнійний 
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бронхіт, гіперплазія лімфоїдної тканини, місця крововиливів в легенях; 

інтерстиціальна пневмонія; через 5-9 місяців – перібронхіальний іпериваскулярний 

проміжний склероз). Lim = 300-320 мг / м (щур, інгаляція, 3-9 місяців; бронхіт, 

емфізема, пневмоконіоз). LOAEC = 300 мг / кг / день (щури-самці, пероральне). 

NOAEL = 100 мг / кг / день (щури-самці, пероральне). 

Дратівна дія Шкіра - ні (кролик, аплікаційна проба), очі - так (кролик, 50 мг однократно, сльозотеча, 

гіперемія, набряк слизистої оболонки ока, людина - при тривалій експозиції – 

хронічний кон'юнктивіт), дихальні шляхи  - так. 

Шкірно-резорбтивна дія Не встановлено (щури, 50% мазь на вазеліні, «хвостовий» метод по 4 години протягом 

10 діб- ефект відсутній). 

Сенсибілізаційна дія Так (морська свинка, виявлений ефект за методом Олексійової –Петкевич/ шкіряні 

тести; людина-розвиток астми,алергічний дерматит, стоматит) 

Ембріотоксична дія Не встановлено ( щур, 100- 300 мг/кг/доба, протягом 35 діб, пероральне – не викликає 

загибелі зародків . 

Гонадотоксична дія Інформація не виявлена.  

Мутагенна дія Не встановлено в дослідах in vitro та in viro (тест на індукцію реверсних мутацій, 

Salmonella typhimupium, лінії ТА98, ТА 100, ТА 1535, ТА 1537 Esherichia coli, з/без 

метаболічної активації, мікроядерний тест, 1250-5000 мг/кг, клітини миші негативний 

результат). 

Тератогенна дія Не встановлено ( щур, 100- 300 мг/кг/доба, протягом 35 діб, пероральне - не впливає на 

вагу зародків, гестаційний індекс). 

Канцерогенна дія Людина-інформація не виявлена. Тварина: канцероген за критеріями RTECS(при 

інтратрахеальний введенні самкам хом'яків 12,0 мг / тиждень протягом 5 тижнів через 

2 роки спостерігався розвиток новоутворень; при інтраперітонеальним введенні щурам 

450 мг / кг протягом 3 тижнів-розвиток пухлин ШКТ). Речовина не значитися в 

списках IARC. 

 
12 Інформація про вплив на навколишнє середовище  

12.1 Екотоксилогічність 

Гостра токсичність для Daphnia magna Для безводної форми: СL50=25 г/л (Sphaeroma serratum,48 годин). 

СL50=19,95 г/л (Sphaeroma serratum, 96 годин). СL50=30,9г/л  (Cymodoce 

truncate, 48 годин). СL50=21,87 г/л (Cymodoce truncate,96 годин). 

Гостра токсичність для риб LC50 > 100 мг/л (96 годин,Oryzias latipes) 

Токсична дія на водорості EC50 > 100 мг/л, NOEC< 100 мг/л (72 годин, Selenastrum 

Capricornutum) ЕК50 >100 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata, за зміною 

швидкості росту). Для кальцію сульфату безводного: ЕК50=3200 мг/л ( 

діатомові водорості, Nitzschia linearis 120 годин) 

Токсична дія на ґрунтових безхребетних ЕК= 2,5 мг/л (бактерії, вид та експозиції не вказані) 

12.2 Мобільність  

У повітряному середовищі і стічних водах токсичних з'єднань не утворює. Не трансформується в навколишньому 

середовищі.  

12.3 Стійкість та здатність до розпаду 

Стабільність у абіотичних умовах (τ1/2): 30-7 діб (високо стабільне) 

Біологічна дисиміляція інформація не виявлена 

Біологічна потреба кисню інформація не виявлена 

Хімічна потреба кисню інформація не виявлена 

12.4 Здатність до біоакумуляції 

Кумулятивність слабка 

12.5 Результати оцінки стійких біоакумулятивних токсичних (СБТ) властивостей 

речовина не є біоакумулятивною стійкою речовиною. 

12.6 Гігієнічні нормативи для об'єктів  навколишнього середовища 

Вода водних об’єктів господарчо-питного та Норматив не встановлений. За сульфатами ГДК=500 мг/л 
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культурно-побутового призначення  

Вода рибогосподарчих водойм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґрунт 

 

За сульфат-іоном (SO4
2-

) ГДКрг=100 мг/л (санітарно- 

токсикологічний лімітуючий показник шкідливості); для 

морських водойм при 12-18% ГДКрг=3500 мг/л 

(токсикологічний лімітуючий показник шкідливості); клас 

небезпечності ІV.  

За кальцій –іоном ГДКрг=180 мг/л (санітарно- токсикологічний 

лімітуючий показник шкідливості); для морських водойм при 

13-18% ГДКрг=610 мг/л (токсикологічний лімітуючий показник 

шкідливості); клас небезпечності ІV. 

 

Норматив не встановлений. 

12.7 Інші негативні ефекти 

Речовини, що здатні викликати порушення 

озонового слою 

відсутні 

Летучість не летючий 

 
13 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ (ЗАЛИШКІВ) 

Продукт не є шкідливим для видалення в промислових або санітарних відстійниках. Не є небезпечним відходом 

відповідно до рішення Комісії 2000/532/ЕС «Щодо відходів». При відсутності можливості з вторинної переробки 

або утилізації, поводження з відходами та тарою проводити у відповідності до національного та місцевого 

законодавства. 

 

14 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Рекомендації з транспортування продукту: Продукт транспортують усіма видами транспорту (залізничним, 

автомобільним, морським, повітряним) у відповідності з правилами перевезення, що діють на даному виді 

транспорту, при температурі  повітря не нижче 0°C. Вантаж не класифікується як небезпечний відповідно до 

міжнародних правил перевезення. Обов’язкова наявність знаку «Берегти від вологи». 

 
15 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Відомості про законодавство,що 

регламентує обіг хімічної продукції 

 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»  

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

Тимчасовий порядок проведення  державної санітарно-гігієнічної 

експертизи Наказ МОЗ України від 09.10.2000 № 247 

 

Правила ЕС Даний продукт не класифікується як  небезпечний  відповідно до 

Регламенту(EC) № 1272/2008 [CLP/GHS] 

Символи небезпеки ---- 
Умови відносно маркування 

 

Промислове використання 

Маркування з попередженням про небезпеку є обов’язковим 

 

З метою запобігання ризиків відносно людини та навколишнього 

середовища, дотримуватись рекомендацій щодо норм витрати - 

застосовувати для основного внесення 1 раз на 5 років: 

- під зернові колосові, кукурудзу (на солонцюватих ґрунтах             

Полісся)  –3 т/га, 

- під зернові колосові,кукурудзу (на солонцюватих ґрунтах Лісостепу та 

Степу)  –6 т/га. 

 
16 ДОДАТКОВА  ІНФОРМАЦІЯ 

16.1Перелік джерел даних 

1. ДСТУ ГОСТ 30333:2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції» 

2. ТУ У24.1-31980517-002-2005 «Фософгипс- мелиорант для сельского хазяйства. Технические       условия.  

3. Карта даних небезпечного фактора / Material Safety Data Sheet. № 6409                                                      
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Кальцій (ІІ) сульфат, дигідрат (1:1:2) 

4. Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при 

перевезенні їх залізничним транспортом. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 1430 від 

25.11.2008  

5. Стандарти: NF EN 149 2001, CE EN 166, EN 397, EN345 и EN347, EN374-3. 

6. Директива Комісії Європейського співтовариства 2001/95 ЄС від 3.12.2001 щодо загальної безпеки 

продукції 
  

16.2 Рекомендації з навчання 

Даний документ призначений для персоналу, що транспортує, використовує продукт з метою навчання правилам 

безпечного поводження з ним. 

16.3 Обмеження у використанні 

Особи, що отримали даний документ, можуть провести незалежну оцінку придатності продукту для власних 

потреб. Користувач несе відповідальність за перевірку придатності та повноти інформації для своєї конкретної 

сфери застосування. 

Виробник буде вдячний за надання інформації з використання продукту для проведення поширеної оцінки 

ризиків за адресою, що надана на сторінці 1 . 

16.4  Скорочення 

ГДК – гранично допустима концентрація  

ОБРВ- орієнтовано безпечний рівень впливу 
ЕК- ефективна концентрація 

IARC- міжнародна агенція з дослідження раку 

LD50 – летальна доза  

LC50 – летальна  концентрація 

Lim- поріг впливу 

LOAEC- найнижча концентрація, що надає видимий негативний вплив 
СL50- летальна концентрація 
EC50 – полумаксимальна ефективна концентрація 

TCL0- найменша концентрація, що викликає токсичний вплив 

TDL0- найменша доза, що викликає токсичний вплив 

NOAEL - вища нетоксична доза речовини 

PBT или vPvB - стійкий, біоакумулятивний і токсичний або дуже стійкий і дуже біоакумулятивний 

 

 

 


