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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  )حبه شکل( جامد –گوگرد 

  نامهاى  مترادف    گوگرد، بيسموت، گل گوگرد، گوگرد غيرمحلول و رسوبى، بن سولفوئيد، 

٧٧٠٤-٣٤-٩ CASشماره  

     EINECS شماره 

انواده شيمياىىخ عنصر گوگرد  

 وزن مولکولى  گرم٠٦/٣٢

S8 فرمول شيمياىى 

 
 

)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  
 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

    

 
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .ممکن است سبب تحرىک چشم شود
 تماس با پوست . در اثر تماس مکرر ىا طوالنى مدت ممکن است سبب تحرىک پوست شود

با خوردن سولفور اىن ماده در دستگاه        . از اىن ماده مى تواند خطرناک باشد      درصورت خوردن مقدار زىادى      
 گرم از اىن ماده سبب تحرىک دستگاه گوارشى و             ٢٠ تا   ١٠گوارشى تبدىل به سولفيدها مى شود و خوردن           

افرادى که نسبت به داروهاى سولفيدى آلرژى دارند ممکن است در اثر خوردن                      . صدمات کليوى مى شود   
خوردن مقدار زىادى از اىن ماده مى تواند سبب تهوع و                 . فور واکنش هاى آلرژىکى نشان دهند       عنصر سول 
 .  استفراغ شود

 بلعيدن و خوردن

بخارات اىن ماده که حاوى سولفيد هيدروژن هستند ممکن است در اثر             . سبب تحرىک دستگاه تنفسى مى شود    
. رصورت استنشاق ممکن است خطرناک و کشنده باشد         اىن ماده د  . انبار کردن ىا حمل و نقل تجمع پيدا کنند          

افرادى که نسبت   . استنشاق گردوغبار اىن ماده مى تواند منجر به آسم شدىد و ساىر ناراحتى هاى رىوى شود                   
.به داروهاى سولفيدى آلرژى دارند ممکن است با گردوغبار عنصر سولفور واکنش هاى آلرژىکى نشان دهند

 تنفس

 حرىق .اىن ماده مى سوزد
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

  کمکهاى اوليه-٤
سرىعًا به پزشک   .  دقيقه با آب شستشو دهيد       ١٥سرىعًا چشمهاى آلوده را به مدت          

 تماس با چشم .مراجعه شود

لباسهاى آلوده را از تن خارج کنيد و قبل           . پوست آلوده را با آب و صابون بشوئيد         
اگر تحرىکات پوستى گسترش       . و خشک نمائيد    از استفاده مجدد آنها را بشوئيد             

 .ىافت ، سرىعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن .اگر مقدار زىادى از اىن ماده خورده شد، سرىعًا به پزشک مراجعه شود
اگر تنفس فرد   . اگر ناراحتى و مشکلى پيش آمد، فرد را از محيط آلوده دور نمائيد               

 تنفس .سرىعًا به پزشک مراجعه نمائيد.  به وى تنفس مصنوعى دهيدقطع شده بود،

 اطالعات پزشکى 
 

 
  اطفاء حرىق -٥

غلظت باالى گردوغبار اىن ماده توانائى و پتانسيل مشتعل شدن          . اىن ماده مى سوزد  
اگر سولفيد هيدروژن حاضر باشد، حد مشتعل شدن اىن               . ىا منفجر شدن را دارد       

 .باشد% ٥/٤٥ تا ٣/٤د ماده مى تواند حدو
 خطر آتش گيرى

مه آب، براى خاموش کردن حرىق هاى کوچک مى توان از خفه کننده هاىى که با                     
 نحوه مناسب اطفاء . اىن ماده سازگار هستند استفاده کرد

وقتى مى سوزد به فرم دى اکسيد          : خطرات ناشى از تجزىه حرارتى و گرماىى              
  تساىر توضيحا .گوگرد در مى آىد

 
  احتياطات شخصى-٦

از دستکش ها و البسه      . از تماس طوالنى مدت و مکرر با پوست جلوگيرى شود               
 حفاظت پوست . حفاظتى براى جلوگيرى از تماس هاى مکرر و طوالنى مدت استفاده شود

از گوگلهاى مخصوص موادشيمياىى     . از ورود اىن ماده به چشم ها خوددارى شود          
 شمحفاظت چ .استفاده شود

از دستکش ها و البسه      . از تماس طوالنى مدت و مکرر با پوست جلوگيرى شود               
 حفاظت بدن . حفاظتى براى جلوگيرى از تماس هاى مکرر و طوالنى مدت استفاده شود

در مواقعى که تهوىه    . از سيستمهاى حفاظت تنفسى که هوارسان است استفاده شود         
  حفاظت تنفسى . هوارسان استفاده شودهوا کافى نيست از سيستمهاى حفاظت تنفسى
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  احتياطات محيط-٧
  محيطحفاظت .مواد را توسط وساىل مکانيکى بردارىد. کليه منابع مشتعل و محترق را از محيط دور نمائيد ىا خاموش کنيد

. مواد رىخته شده را توسط جاروهاى با فيبر طبيعى ىا آلومينيومى براى جلوگيرى از جرقه جاروب کنيد                            
اجازه ورود اىن مواد را به درىاچه ها، رودخانه ها، و ىا                 . محيط را پس از تميزکردن کامل با آب بشوئيد               

 .مسيرهاى آبى عمومى ندهيد
 نظافت محيط آلوده

 
ات مواد و بسته بندى طرىقه دفع ضاىع-٨  

 دفع ضاىعات مواد . طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل نمائيد
 دفع بسته بندى شده .مدفون و دفن بهداشتى کنيد

 
  جابجاىى و انبار -٩

در هنگام کار با اىن ماده سعى شود کمترىن مقدار گردوغبار توليد شود و اىن مواد                   
 بجاىىاحتياطات جا .تجمع نداشته باشند

و ىا زىر   ) درجه فارنهاىت ١٠٠(درجه سانتيگراد   ٣٨اىن مواد را در دماى باالتراز        
ظروف حاوى اىن ماده       . انبار نکنيد  ) درجه فارنهاىت  ٣٢(صفر درجه سانتيگراد       

درب ظروف  . مى باىست درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب انبار شوند         
از مواد قابل اشتعال، منابع حرارتى،        . دحاوى اىن ماده هميشه بسته نگه داشته شو          

 .شعله و جرقه دور نگه داشته شوند

شراىط انباردارى     

 بسته بندى مناسب 
 

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى جامد
 شکل فيزىکى پودر ىا گلوله شکل

 رنگ زرد
 بو .بى بو ىا بوى زننده تخم مرغ فاسد دارد

 PH .مشخص نشده است
 حالليت آب  %١/٠غيرقابل حل، زىر 

 حالليت در حاللهاى آلى 
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه فارنهاىت٧٠ در ٠٧/٢، ½
 LEL  گرم در مترمکعب٣٥
 دماى خود آتشگيرى ) درجه سانتيگراد٢٦٦-٢٤٨( درجه فارنهاىت ٥١١-٤٧٨
 نقطه اشتعال(F.P) )درجه سانتيگراد٢/٢٠٧(رنهاىت  درجه فا٤٠٥، )حداقل) ( درجه سانتيگراد١٦٨( درجه فارنهاىت ٣٣٥
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه سانتيگراد١١٩-١١٠( درجه فارنهاىت ٢٤٦-٢٣٠
 نقطه جوش(b.p) )درجه سانتيگراد٤٤٤( درجه فارنهاىت ٨٣٢
 فشار بخار . درجه سانتيگراد١٤٠ميليمترجيوه در ١١/٠

 وىسکوزىته .تعيين نشده است
 ساىر اطالعات 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
. اجازه ورود اىن ماده را به نهرابها و زهکش هاى فاضالب ندهيد                        

اجازه ورود اىن ماده را براى جلوگيرى از خطر حرىق به رامجارى                 
فاضالبهاى بهداشتى، درىاچه ها، رودخانه ها، و راه آبهاى           فاضالب ىا     

اىن ماده براى محيط زىست آبزىان و زندگى آبزىان                  . عمومى ندهيد  
 .مضر و خطرناک مى باشد

 مالحظات عمومى

اىن ماده و کليه ترکيبات        . مقدار استاندارد اتحادىه کانادا وجود ندارد         
نيازمند اعمال حفاظتهاى    آن، جزو ليست مواد خانگى وجود دارد، و              

 .محيط زىستى مى باشد
 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .تجزىه بيولوژىکى اىن ماده به آرامى صورت مى گيرد
اىن ماده ممکن است براى زندگى آبزىان مضر باشد، مقدار سم شناسى              

 حيط آبزىاناثر روى م .براى آبهاى تازه است) ساعته٩٦ (١٠٠ ppmبراى آبزىان بيشتراز 

 ساىر اطالعات 

 

 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .پاىدار است

 محيطهاى مورد اجتناب .از منابع حرارتى، جرقه ها، و شعله هاى باز دور نگه داشته شود. از توليد گردوغبار جلوگيرى شود
 مواد نا سازگار .داشته شونداز کلر، فلوئور، و ساىر اکسيدکننده هاى قوى، مس و آلياژ مس دور نگه 

قرار مى گيرد،  ) درجه سانتيگراد ٥٤( درجه فارنهاىت     ١٣٠وقتى اىن ماده درمجاورت حرارتى بيش از            
 خطرات ناشى از تجزىه .گاز سمى سولفيد هيدروژن و ساىر گازهاى حاوى سولفور را توليد مى کند

 ساىر اطالعات 
 
 

  سم شناسى-١٣
Inhalation @ 90% LC50 (Rats):>5.49 mg/L air concentration مسموميت تنفسى 
Oral LD50 (Rats):>5050 mg/kg body weight مسموميت غذاىى 
Dermal LD50 (Rats):>2020 mg/kg body weight 
Skin Effects (Rabbits): مسموميت ا ز پوست سبب تحرىکات مختصر مى شود 

ه چشمها شسته نشود اىن ماده         درصورتيک: اثر بر روى چشم در خرگوشها           
 مسموميت چشمى .مى تواند سبب تحرىک شود

 اثرات حاد 

 ساىر اطالعات .اىن ماده محرک چشم، پوست و دستگاه تنفسى است
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 10 mg/m3 
TLV STEL : 15 ppm LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى 
 حمل و نقل درىاىى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

 )ابل اشتعالجامد ق (¼: کالس خطر 
  III: گروه بسته بندى 
  UN1350: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

 نمادهاى خطرات 

R36 R37 R38 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده .گاهى مورد استفاده قرار مى گيرداىن ماده به خاک براى افزاىش اسيدىته خاک و معرف آزماىش
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