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 مواد وابسته: مجموعه  اسيدسولفوريک : نام 
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى   اسيدسولفوريک 

      نامهاى  مترادف  جوهر گوگرد، سولفات دى هيدروژن، سولفات هيدروژن، اسيد باطرى

٧٦٦٤ -٩٣-٩ CASشماره  

٢٣١-٦٣٩-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى غيرآلى، اسيد معدنى، سولفات هيدروژناسيد

 وزن مولکولى ٠٨/٩٨

H2SO4 فرمول شيميايى 

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

  

 
ناک براى خطر مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 تماس با چشم .تماس مستقيم چشم با اسيد، اغلب سبب صدمات شديد وکورى مى شود

 تماس با پوست .وست سبب تحريک شديد پوست، سوختگى شديد ودرماتيت مى شودتماس اسيد با پ
خوردن اسيد سبب سوختگى هاى شديد در دهان، مرى ودرد شکمى به همراه استفراغ واسهال                             

 بلعيدن و خوردن .سوراخ شدن معده ومرى ممکن است رخ دهد.دراثر ورم گلو، خفگى رخ مى دهد.خونى مى شود

تحريک بينى وگلو، سردرد، کاهش ميزان تنفس       :  عالئم زير ظاهر مى شود       mg/m3 5درتماس با غلظت    
ادم ريه، خشکى ريه، سيانوز، فشار پائين، برونشيت يا              : عالئم بعدى شامل      . ياتخريب ظرفيت تهويه اى،     

 .آمفيزم
 تنفس

مکان حريق  قابل احتراق نيست ولى به هر حال در مجاورت با منابع گرم و تماس با مواد آتش زا ا                     
 حريق .است

 انفجار ـــ
 اثرات زيست محيطى ـــ

 
  کمکهاى اوليه-٤

به پزشک  .  دقيقه شستشو دهيد     ١٥چشم ها را با مقدار زيادى آب به مدت                “فورا
 تماس با چشم .مراجعه کنيد

لباس هاى آلوده را خارج کنيدو موضع آلوده را بامقدار زيادى آب وصابون                               
 تماس با پوست .به پزشک مراجعه کنيد. ه شستشو دهيد دقيق١٥شستشو به مدت 

درصورت . هرگزمعده را شستشو نداده وفرد را وادار به استفراغ  نکنيد                                 
به پزشک مراجعه    “ فورا. هوشيارى مصدوم ميزان زيادى آب به فرد بخورانيد            

 .کنيد
 بلعيدن و خوردن

رد تنفس مصنوعى    فرد رابه هواى آزاد منتقل کرده، درصورت قطع تنفس، به ف                 
 تنفس .داده به پزشک مراجعه کنيد

 اطالعات پزشکى 
 

 
  اطفاء حريق-٥

 خطر آتش گيرى ..قابليت اشتعال بسيار ناچيز دارد و مى توان از آن صرفنظر کرد

 نحوه مناسب اطفاء .پودرخشک 
يوم هرگز از آب استفاده نکنيد زيرا آب با اسيد واکنش شديد داده ومقدار زيادى ف                     

  ساير توضيحات ..اسيد سولفوريک و گرما توليد مى شود
 
  احتياطات شخصى-٦

بوتيل رابر براى اين منظور داراى       . ازلباس ، دستکش وکفش مناسب استفاده کنيد        
 حفاظت پوست .مقاومت خوبى است

 حفاظت چشم .ازعينک ايمنى يا حفاظ صورت استفاده شود
بوتيل رابر براى اين منظور داراى       . فاده کنيد ازلباس ، دستکش وکفش مناسب است      

 حفاظت بدن .مقاومت خوبى است
 NIOSHاگر تهويه مناسب نباشد ازماسک هاى تنفسى مخصوص گاز واسيد که                

  حفاظت تنفسى .تعيين کرده، استفاده شود
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  احتياطات محيطى-٧
محيط خطرناک  . از وسايل حفاظت فردى استفاده شود      . محيط را تهويه کرده يا جلوى نشت مواد را بگيريد            

 حفاظت محيط .را ايزوله نمائيد
 داخل ظروف    با ماسه يا ساير مواد جاذبى که قابليت اشتعال ندارند آلودگى را از سطح پاک کرده و در                               

 نظافت محيط آلوده .مناسب ريخته

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق مقررات و آئين نامه هاى کشورى و محلى باشد
 دفع بسته بندى شده .طبق مقررات و آئين نامه هاى کشورى و محلى باشد

  جابجايى و انبار -٩
کنيد، به آرامى اسيد را به آب اضافه            وقتى مى خواهيد اسيد را رقيق          

درصورتيکه آب را به اسيد اضافه کنيد گرماى شديدى توليد مى              . کنيد
 .شود و امکان پاشيدن اسيد به اطراف است

 احتياطات جابجايى

از کاربيتها، کلراتها، فولميناتها،     . از ضربات فيزيکى و آب دور باشد         
. ر مواد قابل احتراق دور باشد         نيتراتها، پيکريتها، پودر فلزات و ساي         

اين ماده به بسيارى از فلزات حمله مى کند و سبب آزاد شدن هيدروژن               
 .مى شود

 شرايط انباردارى       

 بسته بندى مناسب 
 

 
  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى مايع روغنى
 رنگ بى رنگ

 بو بى بو، سوزاننده
 PH  نرمال٠١/٠ محلول ١/٢ نرمال و ١/٠ محلول ٢/١ نرمال ، ١ محلول ٣/٠

 حالليت آب  بطورکامل قابل اختالط
 حالليت در حاللهاى آلى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 دانسيته/وزن مخصوص ٨٤/١
 LEL .مشخص نشده است

 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 نقطه اشتعال(F.P) .داطالعاتى در دسترس نمى باش

 درجه سانتيگراد     ١١،   %)٩٣غلظت   ( درجه سانتيگراد        -٣٥،%)٧/٧٧غلظت   ( درجه سانتيگراد    -١٢
 نقطه ذوب(m.p) %)١٠٠غلظت (

600-640'F(315-338'C) (b.p)نقطه جوش 
 فشار بخار . درجه سانتيگراد٢٥در دماى )  ميليمترجيوه٣/٠( کيلوپاسکال ٠٤/٠کمتر از 

 ويسکوزيته .دسترس نمى باشداطالعاتى در 
 ساير اطالعات .شديدًا با آب واکنش مى دهد
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١

 حظات عمومىمال .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود ، مى تواند به آبهاى زيرزمينى                    

زمانى که وارد هوا مى شود به مقدار کمى توسط                  . نفوذ داشته باشد    
همچنين زمانيکه وارد هوا مى شود              . رطوبت هوا گرفته مى شود          

 .مى تواند به مقدار کمى توسط موقعيت هاى خشک در هوا گرفته شود

  در محيط زيسترفتار

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

LC50 80 ميگو to 90 mg/l/48 hr اثر روى محيط آبزيان 

اين مبحث در    . تست هاى اکولوژى برروى اين ماده انجام نشده است             
 ساير اطالعات .آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى . درجه سانتيگراد به سولفور و آب تجزيه مى شود٣٤٠وم، در دماى مقا
 محيطهاى مورد اجتناب .از تماس با آب جلوگيرى شود

. بسيارى ازموادبخصوص کاربيتها، کلراتها، فولميناتها، نيتراتها، براده فلزات و مواد قابل احتراق                              
 اد نا سازگارمو .بافلزات واکنش داده وتوليد گازهيدروژن مى کند

 خطرات ناشى از تجزيه .در اثر تجزيه و سوختن منواکسيدکربن و يا دى اکسيدکربن و ساير مواد خطرناک ديگر توليد مى کند
 ساير اطالعات .با آب ومواد آلى به شدت واکنش داده وگرما توليد مى کند

 
  سم شناسى-١٣

rat LC50: 510 mg/m3/2H مسموميت تنفسى 
Oral rat LD50: 2140 mg/kg مسموميت غذايى 

 مسموميت ا ز پوست .اطالعاتى دردسترس نيست
eye rabbit, 250 ug (severe) مسموميت چشمى 

3 mg/m3/2hrs اثرات حاد  ازراه تنفسى براى انسان 
بسيارخورنده وسوزاننده است براى چشم ها، پوست وموکوس دستگاه                           

يست آن سروکار دارند پوسيدگى دندان       گوارش و تنفسى ودرمشاغلى که با م       
ميست اسيدهاى  (IARC)آژانس بين المللى تحقيقات سرطان        . ديده شده است  

معدنى بخصوص اسيدسولفوريک را درکالس يک سرطان زائى تقسيم بندى            
کرده است وآن را براى انسانها عامل سرطان بينى، سينوسها، حنجره وريه                

 .ها دانسته است

 ساير اطالعات

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                               
TLV TWA :    1 mg/m3    
TLV STEL :   3 mg/m3 LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى  کيلوگرم٥٠
 حمل و نقل دريايى  کيلوگرم٥٠
 حمل و نقل راه آهن و جاده   کيلوگرم٥٠

  ماده خورنده -٨: کالس خطر 
 ساير اطالعات II: گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
 تنمادهاى خطرا خورنده

[R:35] نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

[S: 45-30-26*(-2/1)] نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٦

 کاربردهاى ماده معرف آزمايشگاه
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