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جوهر گوگرد، سولفات دي هیدروژن، سولفات هیدروژن، اسید باطري                  
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                    H2SO4

)حفاظتي عالئم( عمومي اطالعات ـ2  
مواد خورندهمواد محركمواد آتش گیرمواد سمیآتش سوزي

مواد اکسیدکنندهمواد منفجر شوندهخطرناك براي محیط زیست

 توج ھ كلی د 0 از خطرن اك بسیار) 3.      (شود استفاده تنفسي دستگاه از، خطرناك) 2(       خطرناك كمي) 1(     معمولي مواد مانند): آبي رنگ مربع( سالمتي
اكسیدكننده عامل) OX(      دھد مي واكنش آب با) W)     (سفید رنگ مربع(

       :                   :                 

ماده ماھیت ـ1  

                                                                                      :راهنمایی براي لوزي خطر

 از. دارد وج ود ش دید ش یمیایي تغیی رات امك ان) 2(              ك ردن گرم صورت در پایدار غیر) 1(           پایدار معموالً ) 0):   (زرد رنگ مربع( پذیري واكنش
 اس ت ممك ن) 4.             (ش ود نظ اره انفج ار ض د موان ع پش ت از انفج ار س بب اس ت ممك ن گرم ا ی ا ش دید ش وك) 3.   (ش ود اس تفاده دور راه از شیلنگ پاشش
.كنید تخلیھ را محوطھ، باشند گرفتھ قرار آتش معرض در مواد اگر. شود منفجر

 آت ش معم ولي دم اي در ـ 3.   ببین د ح رارت متوس طي مق دار ب ھ وقت ي گی رد آت ش ـ 2.    ش ود گ رم پ یش از باید گرفتن آتش براي ـ1):  قرمز رنگ مربع( گیري آتش
.  گیر آتش بسیار ـ4.    گیرد مي
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.تماس مستقیم چشم با اسید، اغلب سبب صدمات شدید و کوري می شود               

.تماس اسید با پوست سبب تحریک شدید پوست، سوختگی شدید و درماتیت می شود                 

در اثر  .خوردن اسید سبب سوختگی هاي شدید در دهان، مري و درد شکمی به همراه استفراغ و اسهال خونی می شود                    
.سوراخ شدن معده و مري ممکن است رخ دهد. ورم گلو، خفتگی رخ می دهد

خریب تحریک بینی و گلو، سردرد، کاهش میزان تنفس یا ت: عالئم زیر ظاهر می شود m3  /5 mgدر تماس با غلظت        
ادم ریه، خشکی ریه، سیانوز، فشار پائین، برونشیت یا آمفیزم: ظرفیت تهویه اي، عالئم بعدي شامل

. قابل احتراق نیست ولی به هر حال در مجاورت با منابع گرم و تماس با مواد آتش زا امکان حریق است       

         -

       
                 -

اولیھ ھاي كمك ـ4

.به پزشک مراجعه کنید. دقیقه شستشو دهید 15فوراً چشم ها را با مقدار زیادي آب به مدت                

ه مـدت لباسهاي آلوده را خارج کنید و موضع آلوده را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو ب                 
.به پزشک مراجعه کنید. دقیقه شستشو دهید 15

دوم در صورت هوشـیاري مصـ. هرگز معده را شستشو نداده و فرد را وادار به استفراغ نکنید                    
. فوراً به پزشک مراجعه کنید. میزان زیادي آب به فرد بخورانید

به پزشک  فرد را به هواي آزاد منتقل کرده، در صورت قطع تنفس، به فرد تنفس مصنوعی داده       
. مراجعه کنید

    
               

       :                   :                 

حفاظتي ھشدارھاي ـ3  
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       :                  :                

. قابلیت اشتعال بسیار ناچیز دارد و می توان از آن صرفنظر کرد     ٓ             

                 ء
پودر خشک   

فیـوم   زیرا آب با اسید واکنش شدید داده و مقدار زیادي. هرگز از آب استفاده نکنید                  
.اسید سولفوریک و گرما تولید می شود

شخصي احتیاطات ـ6
قاومت خـوبی بوتیل رابر براي این منظور داراي م. از لباس، دستکش و کفش مناسب استفاده کنید                

.  است

از عینک ایمنی یا حفاظ صورت استفاده               

قاومت خـوبی بوتیل رابر براي این منظور داراي م. از لباس، دستکش و کفش مناسب استفاده کنید               
.  است

    
تعیـین کـرده،  NIOSHاگر تهویه مناسب نباشد از ماسک هاي تنفسی مخصوص گاز و اسـید کـه                

.  استفاده شود

محیط احتیاطات ـ7
مائیدمحیط خطرناك را ایزوله ن. از وسایل حفاظت فردي استفاده شود. محیط را تهویه کرده یا جلوي نشت مواد را بگیرید              

با ماسه یا سایر مواد جاذبی که قابلیت اشتعال ندارند آلودگی را از سطح پاك کرده و در داخل ظروف مناسب ریخته                ٓ     

حریق اطفاء ـ5

بندي بستھ و مواد ضایعات دفع طریقھ ـ8
.طبق قوانین محلی، کشوري و منطقه اي عمل نمائید                   
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       :                  :                

مایع                  
مایع روغنی                 

بی رنگ      
بی بو ، سوزاننده   

PH3/0  نرمال 01/0محلول ½ نرمال و  1/0محلول  2/1 –نرمال  1محلول
بطور کامل قابل اختالط         ٓ    

اطالعاتی در دسترس نمی باشد                     ٓ     

              /          84/1
LELمشخص نشده است.

اطالعاتی در دسترس نمی باشد           ٓ          
                (F.P)اطالعاتی در دسترس نمی باشد

             )P.M(12-  درجه سانتیگراد) غلظت (درجه سانتیگراد  11، %)93غلظت (درجه سانتیگراد  -3، %) 7/77غلظت
100(%

             (B.P)338-315  درجه فارانهایت 600 – 640(درجه سانتیگراد(
درجه سانتیگراد 25در دماي ) میلیمتر جیوه 3/0(کیلوپاسکال  04/0کمتر از              
اطالعاتی در دسترس نمی باشد             

.  شدیداً با آب واکنش می دهد               

شیمیایي و فیزیكي مشخصات ـ10

انبار و جابجایي ـ9

صورتیکه  در. وقتی می خواهید اسید را رقیق کنید، به آرامی اسید را به آب اضافه کنید                         
.راف استآب به اسید اضافه کنید گرماي شدیدي تولید می شود و امکان پاشیدن به اط

                     
اتها، پیکریتهـا، از کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتر. از ضربات فیزیکی و آب دور باشد

ملـه این ماده به بسیاري از فلـزات ح. پودر فلزات و سایر مواد قابل احتراق دور باشد
.می کند و سبب آزاد شدن هیدروژن می شود
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       :                  :                

    
                Rat LC50:510mg/m3/2H

                    Oral rat LD50:2140mg/kg

.اطالعاتی در دسترس نیست                     

    
              Eye rabbit, 250 ug (servere)

           3mg/m3/2hrs از راه تنفسی براي انسان

               

وارش و براي چشم ها، پوست و موکوس دستگاه گ. بسیار خورنده و سوزاننده است
یده شـده تنفسی و در مشاغلی که با میست آن سروکار دارند پوسیدگی دندان د

میسـت اسـیدهاي معـدنی  (IARC)آژانس بین المللی تحقیقات سرطان . است
رده است و بخصوص اسید سولفوریک را در کالس یک سرطان زائی تقسیم بندي ک
.است آن را براي انسانها عامل سرطان بینی، سینوسها، حنجره  و ریه ها دانسته

ValueRoutesSpeciesApprox. Cone : 
TLV TWA        : 1 mg/m3
TLV STEL       : 3 mg/m3

LD 50

LC 50

شناسي سـم ـ13

ھا كنش ھم بر  و پایداري ـ12
. درجه سانتیگراد به سولفور و آب تجزیه می شود 340مقاوم، در دماي            

.از تماس با آب جلوگیري شود                           

واکنش داده و  بسیاري از مواد بخصوص کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، براده فلزات و مواد قابل احتراق، با فلزات                
.  تولید گاز هیدروژن می کند

.  در اثر تجزیه و سوختن منواکسید کربن و یا دي اکسید کرن و سایر مواد خطرناك دیگر تولید می کند                             

.با آب و مواد آلی به شدت واکنش داده و گرما تولید می کند               

شناسي بوم  زیست اطالعات ـ11
.موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد                 

                         
ه وارد هـوا زمانی ک. زمانیکه این ماده وارد خاك می شود، می تواند به آبهاي زیر زمینی نفوذ داشته باشد

وانـد بـه همچنین زمانیکه وارد هوا می شود می ت. می شود به مقدار کمی توسط رطوبت هوا گرفته می شود
. مقدار کمی توسط موقعیت هاي خشک در هوا گرفته شود

.موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد                    

           ٓ                LC50 میگو 80 to 90 mg/1/48 hr

. رداین مبحث در  آینده توسعه پیدا خواهد ک. تست هاي اکولوژي بر روي این ماده انجام نشده است               
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