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Информационен лист за безопасност 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2015/830/ЕС 
 

Наименование на материала: Магнезиеви гранули 
 

Раздел 1 - Идентификация на химическия продукт и 
фирмата  

 
Химична формула:    Метален магнезий 
Използване на продукта:  Пречистване на питейна вода и вода за миене, обработка с 

олио, за генериране на богата водородна вода  
Доставчик:    Winfred xian Metal Limited 
Адрес на офиса:  Блок C 5-та международна сграда No.2 Fengcheng Road 

Weiyang област xian град Shaanxi 710015 Китай 
Тел: + 86-29-86475590 Факс: + 86-29-86475590 

Информация за спешни случаи: Winfred xian Metal Limited 
Адрес на офиса:  Блок C 5-та международна сграда No.2 Fengcheng Road 

Weiyang област xian град Shaanxi 710015 Китай 
Тел: + 86-29-86475590 Факс: + 86-29-86475590 

 

Раздел 2 - Състав / Информация за съставките 

 
CAS#   Компонент    Проценти 

7439-95-4  Магнезий    ＞99.95 

7429-90-5  Алуминий    <0.02 
7439-89-6  Желязо    <0.04 
7440-21-3  Силиций    <0.02 
7439-96-5  Манган     <0.03 
7440-02-0  Никел      <0.001 
7440-50-8  Мед      <0.004 
 
 

Раздел 3 - Идентификация на опасностите  

 

Преглед на опасностите 

Твърд. Форма на топката, сребристо-бяла. Без мирис. Трудно е да се запали, но при нагряване до 
температура близо до точката на топене (1200оС) може да се запали и да изгори с интензивна 
топлина и блестящ бял пламък. 
 

Възможни опасности от експлозия / пожар, (вижте раздели 5, 7 и 10 
за допълнителна информация): 

• Когато прахът или частиците се разпръскват във въздуха. 

• Когато разтопен метал влезе в контакт с вода / влага. 
 
Прахът и изпаренията при преработка могат да причинят дразнене на очите, кожата и горните 
дихателни пътища, както и метална треска.  
 
Директното гледане на магнезиеви пожари може да доведе до нараняване на очите. 
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Потенциални ефекти върху здравето (ако при обработката се 
генерират прах или изпарения) 

Очи  

Може да предизвика дразнене. 
  

Кожа  

Може да предизвика дразнене. 
  

Инхалация  

Може да предизвика дразнене на горните дихателни пътища, метална треска и други въздействия 
върху здравето, изброени по-долу. Рак и репродуктивна опасност. 
 

Ефекти върху здравето на съставките 

 
Оловен прах или изпарения могат да причинят дразнене на очите и горните дихателни пътища.  
Остри свръхекспонации: Може да причини гадене и мускулни крампи.  
Хронични свръхекспонации: Може да причини слабост в крайниците (периферна невропатия), ефекти 
на стомашно-чревния тракт, увреждане на бъбреците, увреждане на черния дроб, увреждане на 
централната нервна система, увреждане на кръвообразуващите органи, увреждане на кръвните 
клетки и репродуктивно увреждане. Може да причини намалена плодовитост и фетална токсичност 
при бременни жени.  
Определени неорганични чисти съединения IARC / NTP: изброени като „разумно очаквано да бъде 
канцероген за човека“ от NTP. Изброен като възможно канцерогенен за хората от IARC (група 2В) *. 
 
Манганов прах или изпарения  
Хронично преекспониране: Може да причини увреждане на централната нервна система, вторична 
болест на Паркинсон, възпаление на белодробната тъкан, белези на белите дробове (белодробна 
фиброза) и репродуктивна вреда при мъжете. 
 
Силициеви инертни прахове  
Хронични преекспонации: Може да причини хроничен бронхит и стесняване на дихателните пътища. 
Проучвания с експериментални животни чрез инжектиране са установили лезии на белите дробове. 
  
Алуминиев прах, фини пари и изпарения  
Нисък риск за здравето при вдишване. ACGIH: изброени като неприятни прахове (смилане, рязане, 
шлайфане). 
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Ефекти върху здравето на допълнителни съединения, които могат 
да се образуват по време на обработката 

 
Парите от магнезиев оксид могат да причинят дразнене на очите и дихателните пътища. Остри 
свръхекспонации: Може да причини гадене, треска, втрисане, задух и неразположение (метална 
димна треска). 
  
Изпаренията на цинковия оксид могат да причинят дразнене на горните дихателни пътища. Остри 
свръхекспонации: Могат да причинят гадене, висока температура, втрисане, задух и неразположение 
(метална димна треска).  
 
Прах от цинков оксид Очаква се с нисък риск за здравето при вдишване. 
  
Парите от манганов оксид могат да причинят дразнене на дихателните пътища. Остри 
свръхекспонации: Може да причини гадене, треска, втрисане, задух и неразположение (метална 
димна треска). 
  
Силициев диоксид, аморфен Остри свръхекспонации: Може да причини сухота на очите, носа и 
горните дихателни пътища. 
  
Алуминий Нисък риск за здравето при вдишване. ACGIH: Посочен като неприятно прах. 
 
* Класификации на IARC 
Група 1: Агентът е канцерогенен за хората. Има достатъчно доказателства, че е съществувала 
причинно-следствена връзка между излагането на причинителя и рака при човека. 
Група 2В: Агентът е възможен канцерогенен за хората. Обикновено включва агенти, за които има 
ограничени доказателства при липса на достатъчно доказателства при опитни животни. 
 
 
 
Медицински състояния, влошени от излагане на продукта 
Астма, хронично белодробно заболяване, кожни обриви и болест на Паркинсон. 
 
 

Раздел 4 - Мерки за оказване на първа помощ  

 

Първа помощ: Очи 

Изплакнете очите с много вода или физиологичен разтвор за най-малко 15 минути. Консултирайте се 
с лекар. 
 

Първа помощ: Кожа 

Измийте кожата със сапун и вода за най-малко 15 минути. Консултирайте се с лекар, ако дразненето 
продължава. 
 

Първа помощ: Вдишване 

Извадете на чист въздух. Ако сте в безсъзнание или тежко ранени, проверете за чисти дихателни 
пътища, дишане и наличие на пулс. Извършете CPR, ако няма пулс или дишане. Консултирайте се с 
лекар. 
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Раздел 5 - Мерки за пожарогасене  

 

Авто запалване:  

650 C (120 C) 
  

Запалими свойства 

Този продукт не представлява опасност от пожар или експлозия при доставката. Големите парчета 
могат да се запалят, но трябва да се нагреят до температура близо до точката на топене (1200 F / 650 
C). Тънък лист, стърготини и стърготини могат да бъдат запалени при температури близо 550 C (950 
F). Фино разделени прахове могат да се запалват при температура под 48 F (900 F). 
 

Пожар / експлозия 

Може да представлява потенциална опасност при следните условия: 

• Прахът или малки частици, разпръснати във въздуха, могат да бъдат експлозивни. Дори 
незначителен облачен прах може да избухне бурно. 

• Разтопен метал в контакт с вода / влага. Влагата, уловена от разтопен метал, може да бъде 
експлозивна. При контакт с вода може да се генерира водороден газ. Водородният газ може 
да представлява опасност от експлозия в затворени или лошо проветриви помещения. 

 

Средства за гасене 

Погасете пожара със солен поток. Ръчното нанасяне на вода трябва да се извършва внимателно, за 
да се избегне контакт с изгаряне или разтопен метал. 
 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ: Пяна. Халогенирани агенти. Въглероден диоксид. 
 

Противопожарно оборудване / Инструкции 

Пожарникарите трябва да носят одобрено от NIOSH, положително налягане, самостоятелен 
дихателен апарат и пълно защитно облекло, когато е подходящо. Директното гледане на магнезиеви 
пожари може да доведе до нараняване на очите. 
 
 

Раздел 6 - Мерки при аварийно изпускане 

 

Малък / голям разлив 

Ако е разтопен: Задържайте потока, използвайки сух пясък или солен поток като язовир. Не 
използвайте лопати или ръчни инструменти, за да спрете потока от разтопен метал. Оставете 
разлива да се охлади, преди да се разтопи като скрап. 
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Раздел 7 - Работа и съхранение 

Работа / Складиране 

Продуктът трябва да се съхранява сух. Избягвайте контакт с остри ръбове или нагрят метал. 
  

Изисквания за процеси, които генерират прах или изпарения 

Разтопеният метал и вода могат да бъдат експлозивна комбинация. Рискът е най-голям, когато има 
достатъчно разтопен метал, който да се затвори или запечата от водата. Известно е, че водата и 
други форми на замърсяване върху или съдържащи се в слитъка или разтопения слитък са 
причинили експлозии при операции на топене. Въпреки че продуктите могат да имат минимална 
грапавост на повърхността и вътрешни празнини, все още съществува възможността от замърсяване 
или заграждане на влага. Ако са затворени, дори няколко капки вода могат да доведат до жестоки 
експлозии. 
По време на операциите на топене трябва да се спазват следните минимални указания: 

• Проверете всички материали преди зареждането на пещта и премахнете напълно 
замърсяването на повърхността, като вода, лед, сняг, отлагания на мазнини и масла или 
друго повърхностно замърсяване в резултат на излагане на атмосферни влияния, 
транспортиране или съхранение. 

• Съхранявайте материали в сухи, отоплени помещения с пукнатини или кухини, насочени 
надолу. 

• Предварително загрейте и подсушете големи или тежки предмети, като например блокове, 
преди да заредите в пещ, съдържаща разтопен метал. Обикновено това става чрез 
използване на сушилня или хомогенизираща пещ. Цикълът на сушене трябва да доведе до 
вътрешната температура на метала на най-студения продукт от партидата до 400 F и да се 
задържи при тази температура в продължение на 6 часа. 

 
 

Раздел 8 - Контрол на експозицията / Лична защита  

Инженерни контроли 

Използвайте с подходяща взривобезопасна вентилация, за да спазите ограниченията, изброени в 
раздел 8. 
  

Лични предпазни средства 

Дихателна защита 

Използвайте одобрената от NIOSH защита на дихателните пътища, както е указано от индустриален 
хигиенист или друг квалифициран специалист, ако концентрациите надвишават ограниченията, 
изброени в раздел 8. Препоръчителна защита на дихателните пътища: N95, N100 за олово или 
подаден въздух за берилий. 
 

Защита на очите 

Носете предпазни очила / очила, за да избегнете контакт с очите. 
 

Защита на кожата 

Носете подходящи ръкавици, за да избегнете наранявания на кожата. 
 

Общо 

Носете подходящо огнеустойчиво облекло (напр. Ръкавици, гащеризони), когато излагате магнезиеви 
чипове и завивки на повишени температури (950 F / 510 C), които причиняват запалване. 
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Насоки за експозиция 

 

А: Обща информация за продукта 

ACGIH предложи нова гранична стойност на прага за берилий от 10 mg/m3 TWA и OSHA общи 
частици: 15 mg/m3 TWA 
 

Б: Ограничения на експозицията на компонента 

 
Алуминий (7429-90-5) 
ACGIH метален прах, като Al: 19 mg / m3 TWA 
OSHA общ прах, като Al: 15 mg / me TWA; дишаща фракция, като Al: 5 mg / m3 TWA 
 
Силиций (7440-21-3) 
ACGIH 10 mg / m3 TWA 
OSHA общ прах: 15 mg / m3 TWA; дишаща фракция: 5 mg / m3 TWA 
 
Манган (7439-96-5) 
ACGIH като Mn, 0,2 mg / m3 TWA 
OSHA съединения, като Mn: C5 mg / m3; дим, като Mn: C 5 mg / m3 
OSHA съединения, като Mn: C5 mg / m3; дим, като Mn: C 5 mg / m3 
 
Олово (7439-92-1) 
ACGIH 0,05 mg / m3 TWA 
OSHA като Pb: 50 ug / m3 TWA PEL: 30 ug / m3 Ниво на действие: Отрова (виж 29 CFR 1910.1025) 
 

В: Допълнителни съединения, които могат да се образуват по време на 
обработката 

 
Магнезиев оксид (1309-48-4) 
ACGIH 10 mg / m3 TWA 
OSHA общи частици: 15 mg / m3 TWA 
 
Алуминиев оксид (1344-28-1) 
ACGIH като Al: 10 mg / m3 TWA (Стойността е за общ прах, който не съдържа азбест и <1% кристален 
силициев диоксид) 
OSHA общ прах: 15 mg / m3 TWA; дишаща фракция: 5 mg / m3 TWA 
 
Цинков оксид (1314-13-2) 
ACGIH дим: 5 mg / m3 TWA; прах: 10 mg / m3 TWA (Стойността за „прах“ на цинков оксид е общ прах, 
който не съдържа азбест и <1% кристален силициев диоксид) 
ACGIH дим: 10 mg / m3 STEL 
OSHA дим: 5 mg / m3 TWA; общ прах: 15 mg / m3 TWA; дишаща фракция: 5 mg / m3 TWA 
 
Силициев дим (аморфен) (69012-64-2) 
ACGIH 2 mg / m3 TWA (Тази стойност е за дишащата фракция на силициевия прах) 
 
  



Стр.  7 от 7 

 

Раздел 9 - Физични и химични свойства  

 
Физическо състояние   твърд метал  
Външен вид    Сребристо-бял 
Точка на кипене   2030 F (1110 C)  
Точка на топене   1202 F (650 C) 
Парно налягане   Не е приложимо  
Плътността на парите  Не е приложима 
Разтворимост във вода  Няма  
Специфична плътност  Вижте плътност 
Плътност    1,78 g / cm (0,064 lb / in) 
pH     Не е приложимо 
Мирис     Няма,  
Праг на мирис    Не е приложимо 
Коефициент „октанол-вода“  Не се прилага 
 
 

Раздел 10 - Информация за химическа стабилност и 
реактивност  

 


