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گرد گوگرد : نام  مواد وابسته : مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  عنصر گوگرد

 نامهاى  مترادف گل گوگرد، برىمستون، گرد گوگرد

٧٧٠٤-٣٤-٩ CASشماره  

٢٣١-١٩٥-٢     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى گوگرد

 وزن مولکولى ) S8براى زنجيرة  (٢٥٧/٣٢

S 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

 

  

  

 
 

 
 

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ١  ET/HSE/036 

 
 



 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

گرد گوگرد : نام  مواد وابسته : مجموعه    
 

  هشدارهاى حفاظتى-٣
 تماس با چشم .گرد و غبار گوگرد مى تواند سبب تحرىک چشم شود

 تماس با پوست .تماسهاى مداوم با گوگرد در انسانهاى حساس سبب تحرىک پوست مى شود
 بلعيدن و خوردن .دهان، اىجاد زخم درگلو و اسهال مى شودسبب تحرىک 

 تنفس .گرد و غبار گوگرد سبب تحرىک موکوس غشاىى دستگاه تنفسى ميشود
 حرىق .آتش گير و قابل احتراق مى باشد

 انفجار .گرد و غبار گوگرد قابليت انفجار دارد
 اثرات زىست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

اگر تحرىک ادامه داشت به پزشک مراجعه        . قه شستشودهيد  دقي ٢٠با آب به مدت      
 تماس با چشم .شود

 تماس با پوست .لباسهاى آلوده را ازتن خارج کرده، موضع آلوده را با آب و صابون شستشودهيد
 ليوان آب دهيد و وى ٢اگرمصدوم هوشياربود و مى توانست چيزى بخورد به وى          

 بلعيدن و خوردن .ًا به پزشک مراجعه شودسرىع. را وادار به استفراغ کنيد

مصدوم را به هواى آزاد برده به وسيله دستگاه اکسيژن به وى اکسيژن دهيد و                          
اگرتنفس وى قطع شده بود تنفس مصنوعى داده و                    . تنفس وى را کنترل کنيد         

سرىعاً به پزشک مراجعه   . درصورت اىست قلبى، احياء قلبى رىوى را شروع کنيد          
 .شود

 تنفس

 اطالعات پزشکى 

 

 
  اطفاء حرىق -٥

گرد و غبار آن    . مشتعل مى شود  )  درجه سانتيگراد  ٢٣٢بيش از   (گوگرد در دماى باال      
 خطر آتش گيرى .قابلت انفجار دارد

آبى که از شلنگ آتش نشانى خارج مى شود مى تواند سولفور مذاب . اسپرى آب و ىا مه 
 ه مناسب اطفاءنحو .و گردوغبار آن را درمحيط پخش کند

آتش نشان مى باىست از سيستم       . دراثر سوختن گازسمى دى اکسيدسولفور توليد ميشود        
  ساىر توضيحات .تنفسى و لباسهاى محافظ استفاده کند

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .کفش و دستکش خاصى معين نشده است
 حفاظت چشم .عينک ىا گوگل اىمنى استفاده شود

 حفاظت بدن .ژه اى معين نشده استلباس وى.

 حفاظت تنفسى .ماسک تنفسى مخصوص گرد و غبار استفاده شود
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  احتياطات محيط-٧
، تهوىه موضعى ىا عمومى مى تواند محيط را از             )دودکردن پروسه مثل تهوىه، مح  (اقدامات کنترل مهندسى     

 حفاظت محيط .لحاظ غلظت اىن ماده به زىرحد مواجهه برساند

 نظافت محيط آلوده .بوسيله خاک انداز اىن مواد را در داخل ظروف رىخته و آنها را احياء و ىا دفع کنيد

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد . باىست طبق مقررات ملى و منطقه اى باشددفع آن مى
 دفع بسته بندى شده 

 
  جابجاىى و انبار -٩

نظافت چيان مى توانند از محافظهاى تنفسى مخصوص ذرات استفاده               
 احتياطات جابجاىى .کنند

درجاى سرد و خشک، به دور از گرما، منابع مشتعل و عوامل                                
 شراىط انباردارى        .اکسيدکننده انبار شود

در مواقعى که اىن ماده به مدت طوالنى درمجاورت رطوبت قرار                       
مى گيرد تبدىل به اسيد سولفورىک مى شود که اىن ماده خورنده بسيارى            

 .حمله مى کند… از فلزات است ، همچنين به کاغذ، چوب و
  بسته بندى مناسب

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 ىکىحالت فيز ماىع
 شکل فيزىکى .فلس مانند

 رنگ ماىع زرد رنگ
 بو بوى خفيف تخم مرغ گندىده

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠(غيرقابل حل در آب 

 حالليت در حاللهاى آلى اطالعاتى دردسترس نيست
 دانسيته/وزن مخصوص ٠٧/٢ -٩٢/١

 LEL ٣٥ g/m3براى غبارات در هوا 
 دماى خود آتشگيرى درجه سانتيگراد ٢٣٢
 نقطه اشتعال(F.P)  درجه سانتيگراد٢٠٧
 نقطه ذوب(m.p)  درجه فارنهاىت٢٤٦ – ٢٣١
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد٦/٤٤٤

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ در > ٠٠١/٠
 وىسکوزىته 
 ساىر اطالعات 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

 رفتار در محيط زىست .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

 قابليت تجزىه .واهدکرداىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خ
 . اىن ماده براى محيط زىست آبزىان مضر نمى باشد

 ميلى گرم بر    ١٠٠ ساعت بيش از        ٩٦ ماهى ها به مدت      LC50مقدار  
 .ليتر است

 اثر روى محيط آبزىان

  ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .ادگى سوختن و شعله ورشدن را داردآم. پاىدارنيست

گوگرد ميتواند خورنده ظروف      . وقتى که با عوامل اکسيدکننده مخلوط مى شود، مى تواند منفجر شود                     
 محيطهاى مورد اجتناب .استيلى باشد

 مواد نا سازگار .عوامل اکسيدکننده
 خطرات ناشى از تجزىه .گاز سمى دى اکسيدسولفور توليد مى شود

 ساىر اطالعات 
 
 

  سم شناسى-١٣
 .محرک چشم، پوست و سيستم تنفسى مى باشد

LC50 2520 ppm/1h مسموميت تنفسى 

 مسموميت غذاىى .اطالعاتى موجود نمى باشد
 .محرک چشم، پوست و سيستم تنفسى مى باشد

 مسموميت ا ز پوست .ppm٨: محرک چشم براى انسان ها 

 مسموميت چشمى .فسى مى باشدمحرک چشم، پوست و سيستم تن
 اثرات حاد 

 ساىر اطالعات .غلظت باالى اىن ماده کشنده است
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   0.1mg/mg & 15 mg/m3 (total) and 5 mg/m3 
(as respirable dust); ACGIH = 10 mg/m3 (total dust) or 5 
mg/m3 (as respirable dust). 
TLV STEL : 5ppm   

LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
100LB حمل و نقل هواىى 
100LB حمل و نقل درىاىى 

100LB  حمل و نقل راه آهن و جاده 

 ١٣٥٠: UNشماره 
 ٩: کالس خطر 

  III: گروه بسته بندى 
 ساىر اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
 نمادهاى خطرات 

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

S7 S9 S45 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده 
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