
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Safety Data Sheet 

 
Safety Manual 

Code:            LG-SS-07-09 
SDS № 9458 
Edition:        5.0 / 04.06.2015 

 
Водород – сгъстен 

Информационен лист за безопасност  
 

 
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
1.1 Идентификатори на продукта 
 

Търговско наименование: Водород / сгъстен / 

Химическа формула: H2  
ЕС № (от EINECS): 215-605-7 
CAS №: 133-74-0 
Индекс -№: - 
Химична формула Н2 
REACH Регистрационен номер: 
Водородът е освободен от задължението за регистриране (Приложение ІV/ V  на Регламент (ЕС) 
№1907/2006 REACH) 

 
1.2.Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се 
препоръчват 

Идентифицирани употреби 

 Като гориво 

 Като формиращ газ 

 
Употреби, които не се препоръчват 

Потребителска употреба 
 
1.3.Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Адрес на доставчика 
Линде Газ България ЕООД, гр. Стара Загора 
кв. Индустриална зона (на територията на Агробиохим) 
e-mail address marketing@bg.linde-gas.com 
 

1.4.Телефони за спешна помощ: 
Линде Газ България ЕООД   +359 888 749 115 
Единен Европейски номер    112 
Национален токсикологичен информационен център, 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  

Приемен токсикологичен кабинет +359 2 9154 233 

Началник клиника  +359 2 9154 259 

Лекарски кабинет +359 2 9154 378 

Отделение Възрастни + 359 2 9154 346 

Детско отделение + 359 2 9154 426 

Информационен сектор тел./факс +359 2 9154 409 

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg                                http://www.pirogov.bg 
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1.  

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
   
  

2.1.Класификация на веществото или сместа 
Класификация съгласно Регламент(EC) № 1272/2008/ЕС (GLP/GHS) 
Сгъстен газ (Втечнен газ)-Съдържа газ под налягане; може да експлодира ако се нагрее. 
Запалим газ 1-Изключително запалим газ. 
 
Съвети за риска за хората и околната среда 
Сгъстен газ. 
 

2.2.Елементи на етикета 
          Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
 

Пиктограми 

 
 

Сигнална дума: ОПАСНОСТ 
Предупреждения за опасност      
Н280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
Н220 Изключително запалим газ. 
 
Препоръки за безопасност 
Препоръки за безопасност предотвратяване 

    P282 Носете предпазващи от студ ръкавици, маска за лице и предпазни очила 
Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето 

забранено 
 

Препоръки за безопасност при реагиране 
Р377 Пожар от изтекъл газ: Не гасете докато изтичането не бъде спряно безопасно. 

Р381 Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. 
 

Препоръки за безопасност при съхранение 
    Р403 Да се съхранява на добре проветриво място. 
 

Препоръки за безопасност при изхвърляне 
   Няма. 

 
2.3.Други опасности 

Контактът с течността може да предизвика студени изгаряния/измръзвания. 
 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 
 

Вещество/смес: Вещество. 
 
3.1.Съставки 

 

CAS № EINECS № Индекс № REACH № % Наименование CLP класификация 

133-74-0 215-605-7 - - 100 Водород Extr. Flam. H220 
Press. Gas;H280 

 
Не съдържа други компоненти или примеси, които биха оказали въздействие върху класификацията на 
продукта. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
3.2.Смеси 

  Неприложимо 
3. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

 
4.1.Описание на мерките за първа помощ 

Основна информация   
Преместете пострадалия в незамърсена зона, поставете самостоятелен дихателен апарат. Дръжте 
пострадалия на топло и в покой. Обадете се на доктор. Приложете изкуствено дишане ако дишането спре. 
 
Вдишване:  
Преместете пострадалия в незамърсена зона, поставете самостоятелен дихателен апарат. Дръжте 
пострадалия на топло и в покой. Обадете се на доктор. Приложете изкуствено дишане ако дишането спре. 
При контакт с кожата:  
В случай на измръзване промийте с вода в продължение най-малко на 15 минути. Поставете стерилна 
превръзка. Потърсете медицинска помощ. 

          При контакт с очите:  
Незабавно промийте очите с обилно количество вода в продължение най-малко на 15 минути. Потърсете 
медицинска помощ. 
Поглъщане:  
Поглъщането не се счита за потенциален път на въздействие. 
 

4.2.Най-важни остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
Във високи концентрации може да предизвика задушаване. Симптомите може да включват загуба на 
подвижност/ съзнание. Пострадалия може да не осъзнава задушаването. Ниски концентрации 
предизвикват учестено дишане и главоболие. 
 

4.3.Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение  
Няма. 

 
 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
5.1.Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене: Изключително запалим.  Всички познати методи могат да бъдат 
използвани 

 

5.2.Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:    

Експозицията на огън може да причини разрушаване/експлодиране на контейнерите (цистерните). 

 

5.3.Съвети за пожарникарите 

Специфични методи 

     Ако е възможно затворете вентилите и прекратете изтичането на газ 

Да се пристъпи към гасене на изтичащият горящ газ само ако това е обезателно наложително. Възможно 

е спонтанно повторно запалване. Да се премахнат всички други източници на огън. Ако загряването не 

може да се спре съществува опасност от разрушаване на бутилката. Да се евакуира околността на 

пожара и да се информира пожарнатаСпециално защитно облекло за пожарникарите 

       Газонепроницаемо химически устойчиво защитно облекло (Тип 1) в комбинация със самостоятелен 

дихателен апарат. 
Ръководство: 
EN 943-2:2002:Защитно облекло срещу течни и газообразни химикали, аерозоли и твърди частици. 
Технически изисквания за газонепроницаеми (Тип 1) и химически защитни костюми за аварийни 
екипи (ЕТ) 

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 
6.1.Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
 Изключително запалим – да се осигури пълна липса на източници на запалване  

Евакуирайте зоната. Носете самостоятелен дихателен апарат при навлизане в зоната, освен ако 
предварително не е доказана безопасността на атмосферата. Да се осигури адекватна вентилация на 
въздуха. Предотвратете навлизането в канали, мазета и шахти или на други места, където тяхното 
натрупване може да бъде опасно. EN 137. Устройства за защита на дихателните органи- Самостоятелен 



 

 

 

 

 

 

 
дихателен апарат с отворен цикъл за сгъстен въздух, с цяла маска за лице- Изисквания, изпитване, 
маркировка 

 
6.2.Предпазни мерки за опазване на околната среда:  

Предотвратете навлизането в канали, мазета и шахти или на други места, където тяхното натрупване 
може да бъде опасно. Да се направи опит за спиране изтичането на газ 
 

6.3.Методи и материали за ограничаване и почистване 
Осигурете адекватна вентилация 
 

6.4.Позоваване в други раздели 
Вижте също раздели 8 и 13 

 
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 
7.1.Предпазни мерки за безопасна работа 

Да се съхранява далеч от окисляващи газове и  други пожаростимулиращи вещества. Да се съблюдава 
инструкцията за експлоатация на газовия доставчик. Да се съхранява при температура под 50°С на добре 
проветрено място.  

Надеждно да се заземи консумиращото водород съоръжение. Преди напълването им с газ да се изплакнат 
без използване на въздух. Да не се допуска обратен поток в газовите резервоари. Да се използва само 
оборудване, пригодено за съответния вид продукт, температура и налягане. В случаи на съмнение се 
консултирайте с доставчика на газ. Да се държат на достатъчна дистанция всякакви източници на 
запалване  - включително и източници на електростатичен разряд. Да не се допуска проникване на вода в 
резервоарите. Да не се допуска обратен поток в газовите резервоари. Да се използва оборудване, 
пригодено за съответния вид продукт, температура и налягане. В случаи на съмнение се консултирайте с 
доставчика на газ. Проверявайте редовно изправността на инсталацията. Веществото трябва да се 
обработва в съответствие с добрата индустриална хигиена и с процедурите за безопасност. Почистете 
системата със сух инертен газ (напр. хелий) преди да бъде въведен и когато системата е подложена на 
обслужване. Не пушете докато работите с продукта. Само опитни и подходящо обучени работници имат 
право да работят с газове под налягане. Защитете контейнерите от физическо увреждане; не влачете, не 
търкаляйте,не пързаляйте и не удряйте. Никога не използвайте директен огън или електрически 
устройства за нагряване за увеличаване на налягането на контейнера. Не премахвайте и заличавайте 
етикетите, поставени от доставчика за идентификация на съдържанието на контейнера. Когато 
премествате контейнерите, дори и на кратки разстояния, използвайте подходящо оборудване, напр. ръчни 
и електрически колички, кари и др. Оставете защитните капачки на местата им докато контейнера не бъде 
обезопасен или поставен на стойка и е готов за употреба. Уверете се, че цялата газова система е била 
проверена за течове преди употреба (или периодично). Ако при употреба срещнете някакви затруднения 
при работа с вентила на контейнера, прекратете употребата и се свържете с доставчика на газа. 
Затваряйте вентила на контейнера след всяка употреба и когато се изпразни, дори ако е все още свързан 
с оборудването. Никога не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентилите на контейнерите 
или обезопасителните устройства. В случай на увредени вентили, трябва незабавно да бъде уведомен 
доставчика. Върнете предпазните капачки на местата им, веднага след като контейнера бъде изключен от 
оборудването. Пазете отворите на вентилите чисти от замърсявания, особено от масла и вода. Никога не 
се опитвайте да прехвърлите газ от един контейнер в друг. Контейнери, които съдържат или може да 
съдържат запалими или експлозивни вещества, не трябва да бъдат инертирани с течен въглероден 
диоксид. 

 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Укрепете цилиндрите, за да предотвратите падане. Дръжте контейнерите при температура по-ниска от 
500С и на добре вентилирано място. Съблюдавайте всички законови изисквания и местни разпоредби 
относно съхранението на контейнерите. Контейнерите не трябва да бъдат съхранявани при условия, които 
могат да спомогнат за корозия. Бутилките трябва да бъдат съхранявани във вертикална позиция и добре 
обезопасени срещу падане. Съхраняваните контейнери трябва да бъдат проверявани периодично за общо 
състояние и течове. Предпазителите на вентилите и капачките трябва да бъдат на местата си. 
Съхранявайте контейнерите в пожаробезопасни зони и далеч от източници на топлина или запалване. 
Съхранявайте далеч от горими материали.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма. 
 
 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
8.1.Параметри на контрол 

Гранични стойности на професионална експозиция, съгласно Наредба №13/30.12.2003 – не се изисква 
 

8.2.Контрол на експозицията   
8.2.1. Подходящ инженерен контрол  
Трябва да се извърши оценка на риска за всяка работна зона, за да се определят рисковете свързани с 
използването на този продукт и да се изберат съответните ЛПС. Трябва да се имат предвид следните 
изисквания. Трябва да се използват газови детектори, когато има вероятност да се освободят токсични 
количества. Поддържайте концентрациите по-ниски от допустимите стойности. Трябва да се използват 
детектори за кислород, в случаите в които е възможно освобождаването на задушаващи газове.Системите 
под налягане трябва редовно да се проверяват за течове. Осигурете адекватна обща или локална 
вентилация. С веществото трябва да се работи в съответствие с добрата индустриална хигиена и с 
процедурите за безопасност.  

 
8.2.2. Индивидуални мерки за защита, като лични предпазни средства (ЛПС):  
Защита на очите и лицето 
Защитете очите, лицето и кожата от течни пръски. Защитни очила, ръкавици и предпазен щит в 
съответствие с EN 166 трябва да бъдат използвани, за да се предотврати експозицията на течни пръски. 
Носете защита на очите съгласно EN 166, когато използвате газове. 
Защита на кожата 
Защита на ръцете 
Съвет: Носете студоизолиращи ръкавици 
Ръководство: EN 511 Защитни ръкавици срещу студ. 
Съвет: Носете работни ръкавици и предпазни обувки, когато работите с контейнерите. 
Защита на тялото 
Защитете очите, лицето и кожата при контакт с продукта. 
Друга защита 
Носете работни ръкавици и предпазни обувки, когато работите с контейнерите 
ISO 20345 Защитни обувки 
Защита на дихателните пътища 
Не се изисква 
Топлинни опасности 
Ако има риск от контакт с течността, цялото предпазно облекло трябва да бъде подходящо за екстремно 
ниски температури. 
8.2.3. Контрол на експозицията в околната среда 
Не се изискват специфични мерки за управление на риска, различни от индустриалната хигиена и  
процедурите за безопасност. Съобразете се с местното законодателство за контрол на емисиите в 
атмосферата. Виж раздел 13 за специфични методи за третиране на отпадъчния газ. 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
 

 
Молекулярна маса:   2 

Точка на топене:     -259 °С 

Точка на кипене:     -253 °С (температура на сублимиране) 

Критична температура:    -240 °С 

Относителна плътност:    в газообразно състояние  (въздух = 1):  0,07 

Относителна плътност:    в течно състояние  (вода = 1):  0.07 

Налягане на парата при 20 °С:   неприложимо 



 

 

 

 

 

 

 
Разтворимост във вода (mg/l):   1.6 

Външен вид:     безцветен газ 

Миризма:      без миризма 

Температура на запалване:   560 °С 

Граници на взривоопасност (об. % във въздух):  4 – 75 

 
 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
10.1. Реактивност   

Не е реактивен при нормални условия 
 

10.2.Химична стабилност  
Стабилен при нормални условия.  
 

10.3. Възможност за опасни реакции  
Образува експлозивни смеси с въздуха. Може да реагира бурно с окислители 
 

10.4.Условия, които трябва да се избягват 
Да се съхранява далеч от източници на запалване. 
 

10.5. Несъвместими материали 
няма 
 

10.6.Опасни продукти на разпадане 

При нормални условия на съхранение и употреба, не се образуват опасни продукти от разпадане. 
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1.Информация за токсикологични ефекти 

Във високи  концентрации може да причини рязко нарушения в кръвообръщението, дори при нормални 
нива на концентрация на кислород. Симптоми за това са главоболие, гадене и повръщане, при което може 
да се стигне и до загуба на съзнанието и дори смърт. 

 
 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
12.1. Токсичност - Няма 

 
12.2. Устойчивост и разградимост - Неприложимо. 

 
12.3. Биоакумулираща способност - Неприложимо. 

 
12.4. Преносимост в почвата - Веществото е газ, неприложимо. 

 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB -  неприложимо 

12.6. Други вредни ефекти  - Няма. 
 

 
13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 
13.1.Методи за третиране на отпадъците 

Да не се освобождава на места, където неговото натрупване може да бъде опасно. Свържете се с 
доставчика ако е необходимо упътване. Изпускайте в атмосферата на добре вентилирано място. Да се 
избягва изпускането на големи количества в атмосферата. Консултирайте се с доставчика за специфичните 



 

 

 

 

 

 

 
изисквания. Направете справка с EIGA code of practice (Doc. 30 “Disposal of Gases”, http://www.eiga.org) за 
още упътвания за подходящи методи за обезвреждане.  

     Газове в контейнери под налягане, с изключение на тези упоменати под 16 05 04 
     EWC № 16 05 05 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
 

UN No. 1049 

H.I. nr 23 

ADR/RID 

- Обозначение HYDROGEN, ВОДОРОД 

- ADR Class 2   

- ADR/RID Classification code 1 F   

- Етикет ADR Етикет 2.1  Запалим газ. 
Допълнителна информация: По възможност да не се транспортира с автомобили, чийто каросерия 

не е херметически отделена от кабината на водача. Той трябва да 
познава опасности, произтичащи от вида на товара и как да реагира в 
случай на злополука или авария. Резервоарите по време на транспорт 
да се осигурят така, че да не се изместят в каросерията. Лежащите 
газови бутилки да се транспортират в посока напречна на тази на 
движение. Вентилите да са добре затворени и херметически изправни. 
Защитното съоръжение на вентила (ако има такова) трябва да е 
правилно монтирано. Да се осигури достатъчна вентилация по време 
на транспорта. Не се допуска пушене в автомобила и около него. Да 
се съблюдава GGVS.  

 
 

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 

Директива Севезо 96/82/ЕС: Не е в обхвата. 
15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес 

Не е необходимо извършване на оценка на химичната безопасност за този продукт. 
 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Да се съблюдават всички местни/национални разпоредби и предписания. Често се пренебрегва 
опасността от задушаване. Тя трябва да се разяснява по-добре на сътрудниците от фирмата при 
периодичните им инструктажи. Преди даден продукт да се използва в нов процес или опит е необходимо 
задълбочено да се изучи поносимостта на отделните материали и вещества, за да се гарантира 
сигурността на работа. 
Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с приложимите европейски 
директиви и се прилага за всички държави, които са транспонирали директивите в националните си 
законодателства. Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 Май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

Съвет: Всички данни отразяват нивото на знанията, отнасящи се до включване в употреба на дадено 
вещество. Те не трябва да се разглеждат като обвързваща гаранция на свойствата на продукта.  Данните 
дадени в този документ се считат за коректни за времето на издаване на документа 

   
 
 

Край на документа 
 

 

http://www.eiga.org/

