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  مواد برگه اطالعات ايمني

)MSDS(  
  سولفوريك اسيد نام شيميايي :

  H2‐SO4 فرمول شيميايي :

Cas number : 9-93-7664  

  روغن ويتريول مترادف ها :

  

خارش، پوسته التهاب،  منجر بهتماس آن با پوست مجاري تنفسي شود. غشاهاي مخاطي چشم، دهان و مي تواند موجب آسيب به فرم مايع و بخار اين تركيب 
گلو درد، سرفه، تحريك شديد دستگاه تنفسي، بخارات آن سبب  استنشاقشود. و تاول مي سوختگي بافت،  نكروزدرماتيت، آلرژي، ، پوسته شدن، قرمزي

، عفونت نايژه ها، خفگيتنگي نفس، از بين رفتن گردش خون در پوست، كاهش عمق تنفس، كاهش شديد فشار خون، رنگ دندان ها، تغييرفرسايش و 
آب ريزش، در تماس با چشم باعث مي شود. و حتي مرگ  و قلب ، آسيب كليه هاتورم ريوياسپاسم، التهاب، ورم حنجره، برونشيت، انقباض عضالني يا 

سوراخ شدن معده، بلعيدن اين تركيب موجب سوختن دستگاه گوارش، و آسيب هاي برگشت ناپذير مي شود. سوختگي سوزش شديد، قرمزي، خارش، 
چشم ها و دندان ها سمي دستگاه تنفسي فوقاني، براي كليه ها، ريه ها، سيستم قلبي عروقي،  اسيداين اسيدوز و فروپاشي مي شود. خون ريزي، نكروز، تورم، 
  است. 

  

به پزشك . گيرد قرار استفاده مورد تواند مي سرد آبشسته شود.  دقيقا چشم ها با آب زياد 15به سرعت به مدت لنزهاي تماسي را جدا كنيد.  تماس با چشم :
  مراجعه شود.

هويت مادهقسمت اول:

خطرات شناسايي شده:دومقسمت

كمك هاي اوليه:سومقسمت
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در صورت شديد بودن دقيقه پوست را با آب فراوان بشوييد و سپس سطح آن را به كرم مرطوب كننده آغشته كنيد.  15به سرعت به مدت  :تماس با پوست 
آب ه و پيش از استفاده مجدد بشوييد. لباس ها و كفش هاي آلوده را جدا كردميزان تماس از كرم ضدعفوني كننده و صابون آنتي باكتريال استفاده كنيد. 

  به پزشك مراجعه كنيد.  سرد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

  به پزشك مراجعه شود. لباس هاي تنگ را جدا كنيد. هيچ خوراكي به فرد داده نشود. فرد را مجبور به تهوع نكنيد.  بلعيدن و خوردن :

هشدار : به دليل تنفس مصنوعي داده شود. در صورت قطع شدن تنفس، لباس هاي تنگ و كراوات و كمربند را جدا كنيد. هواي تازه تنفس كنيد.  تنفس :
در صورت كندي تنفس از ماسك اكسيژن استفاده شود. در صورت ادامه دار شدن مشكل صدمه وارد شود.  احيا كنندهممكن است به فرد سمي بودن ماده 

  شود.به پزشك مراجعه تنفسي 

  

  قابل اشتعال است.غير  پذيري محصول :اشتعال 

  در دسترس نيست.  خود اشتعالي : دماي

  در دسترس نيست.در ظروف باز :                در دسترس نيست.در ظروف بسته : دماي فلش : 

در هستند.  گوگردآن فوم هاي اكسيد  تجزيه يحاصل از محصوالت به دليل غير قابل اشتعال بودن ماده اطالعاتي در دسترس نيست.  محصوالت احتراق :
در واكنش با سيانيدها و در واكنش با كربنات ها گاز كربن دي اكسيد آزاد مي كند. و خورنده توليد مي كند. واكنش با آب يا بخار فوم هاي سمي 

  و سولفيد هيدروژن توليد مي كند. ، هيدروژن سيانيد سمي سولفيدها

  است.  پذير اشتعال مواد قابل احتراقدر حضور در حضور مواد مختلف :  سوزيآتش  خطر

  وجود دارد.  حضور اكسيد كننده هاامكان انفجار در  در حضور مواد مختلف : انفجارخطر 

   اطالعاتي در دسترس نيست.  روش هاي مناسب خاموش كردن آتش :

يا بخارات در تماس با اسيد سولفوريك در حال جوش و فسفر سفيد با اسيد سولفوريك غليظ مشتعل مي شود. كاربيدها و استيليدهاي فلزي  ساير توضيحات :
فسفر تري اكسيد و اكسيد كننده هگزاليتيوم دي سيليسيد، ، ها نيتروآريل آمينسيكلو پنتانون اكسيم، دين، اسيكلوپنتاين اسيد در تركيب با آن مشتعل مي شود. 
پارا الكل ها با هيدروژن پراكسيد قوي، مخلوط سولفوريك اسيد و ممكن است موجب آتش سوزي شود. هالوژن ها و پرمنگنات ها ها مانند كلرات ها، 

اطالعات آتش سوزي و انفجار:چهارمقسمت
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با پتاسيم پرمنگنات پتاسيم كلرات، آمونيوم تتراپراكسي كرومات، نيترات جيوه، پركلرات ها، پنتاسيلور تري هيدروكسي دي آمينو فسفات، تولوئن، نيترو
  قابل انفجار است.  پيكرات ها يديد و، فسفرنيترات، كاربيدها، پتاسيم كلريد، 

  

اجازه ندهيد مواد ريخته شده را لمس نكنيد. از ورود آب به ظروف جلوگيري كنيد.  .كنيد متوقف را نشتي احتياط با : احتياط هاي فردي و زيست محيطي
  دفع زباله مناسب قرار داده شود.پس از جمع آوري در مخازن  ستم پساب و آب هاي زيرزميني شود.ماده در خاك و زمين نفوذ كند و وارد سي

و سپس با دستمال تميز شود. مي توان از جاذب هاي جامد نيز استفاده  كردهدر صورت نشت مقادير كمي از آن، با آب رقيق  : روش ها و وسايل رفع آلودگي
 احتراقجامدات غير قابل ديگر در مقياس بزرگ از شن و ماسه، خاك خشك و  در صورت لزوم بقاياي آن را با محلول رقيق سديم كربنات خنثي كنيد. .كرد

  بقاياي آن را با محلول رقيق كربنات سديم خنثي كنيد. از اسپري آب براي كاهش بخارات استفاده شود. لودگي استفاده شود. رفع آبراي 

  

مناسب بپوشيد. در  لباسگاز، بخار و فوم ها را استنشاق نكنيد. نخوريد. . هرگز به اين محصول آب اضافه نكنيد. داريدخشك نگه را ظروف  هشدارها :
از  نشان دهيد. اورا به در صورت مصرف بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد و برچسب محصول استفاده كنيد. مناسب مناسب از تجهيزات تنفسي صورت تهويه نا

و رطوبت اكسيدكننده ها  اسيدها، قلياها،تركيبات آلي، فلزها، مواد محترقه، كاهنده ها،  ناسازگاري مانند تركيباتاز  تماس با پوست و چشم خودداري شود.
   دور نگه داشته شود. 

ظروف را در يك مكان سرد و با و ايمن نگه داري شود. در يك مكان جدا اين ماده جاذب رطوبت بوده و به سرعت با آب واكنش مي دهد.  ذخيره سازي :
  بند باشند.  شده و آب بايد به صورت محكم مهر و مومظروف نگه دارنده بايد حتما ذخيره نشوند.  C ˚ 23در مكاني با دماي باالتر از تهويه مناسب نگه داريد. 

  

عينك از دستكش، روپوش، اطمينان حاصل كنيد كه ايستگاه هاي شست و شوي چشم و دوش هاي ايمني نزديك و در دسترس باشند.  احتياط هاي فردي :
  استاندارد، چكمه و يوني فرم استفاده كنيد.  فيلتر دارماسك ايمني، 

  . هاي ويژه براي پايين نگه داشتن غلظت بخارات انتشار يافته انجام شوندتهويه ي مناسب و كنترل  احتياط هاي محيطي :

  

تصادفي ريزشونشتزماندرالزماقدامات:پنجمقسمت

: جابجايي و انبارداريششمقسمت

در زمان كار با مادهالزممراقبت هاي:هفتمقسمت

مادهخصوصيات فيزيكي شيميايي :هشتمقسمت
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  روغني مايع ظاهر :

  بي رنگ رنگ :

  ، ولي در صورت حرارت ديدن بوي تندي دارد.است بي بو بو :

  gr/mol  08/98جرم مولكولي : 

  gr/cm3   8302/1چگالي : 

    C ˚ 31/10  نقطه ذوب :

  تجزيه مي شود ) c ˚ 300( در دماي باالتر از  C ˚ 337 نقطه جوش :

  طي واكنشي گرمازا در آب حل مي شود.  انحالل پذيري در آب :

  الكلانحالل پذير در  انحالل پذيري در حالل هاي ديگر :

           C ˚ 20               cp  7/26در دماي     گرانروي :

  


