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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري         

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه   
Iran Scientific Laboratories Net 

 

SAFETY DATA SHEET 

 (Sodium Sulfide) سدیم يدسولف

 ت ماده: هوی1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 نام ماده (Sodium Sulfide) سدیم (سولفورسولفيد )

140650-84-6 CAS-No 

 خطرات  : شناسایی2بخش 

 بندی ماده یا مخلوط  طبقه 1.2

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008[EU-GHS/CLP] 

 (1B)گروه  خورندگی پوست

Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC 
 کند. میشوند. سوختگی ایجاد  میآزاد  میدر تماس با اسیدها گازهای س

 اجزای برچسب 2.2

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008[CLP] 

 

 تصویری

 عبارت خطر

 Hazard statement(s) عبارات خطر 

 H314 ی جدی پوستی و آسیب چشمی شود.ها سوختگیممکن است سبب 

 Precautionary statement(s) احتياط  عبارات

 P280 ی حفاظتی، لباس حفاظتی، محافظ چشم و صورت استفاده کنید.ها از دستکش

امکان در صورت وجود لنزهای تماسی و  را به مدت چندین دقیقه با احتیاط بشوئید. ها چشمی، چشم ی در صورت مواجهه

 را خارج نموده و به شستن ادامه دهید. ها راحتی، آن به ها درآوردن آن
P305+P351+P338 

 P310 با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. فوراً

 EU ) اطالعات تکميلی خطر)
EUH031 شوند. می: در تماس با اسیدها گازهای سمی آزاد 

According to European Directive 67/548/EEC as amended 
 Hazard symbol(s)عالئم خطر 
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 اجزاء غلظت

Sodium hydrogensulphide monohydrate 

--- CAS-No.                    140650-84-6 

 های اوليه : اقدامات کمک4بخش 

 های اوليه  تشریح اقدامات کمک 1.4

 .ی اطالعات ایمنی را به او نشان دهید به یک پزشک مراجعه کنید. این برگه: ی عمومی توصيه

 تنفس مصنوعی به او بدهید. با یک پزشک مشورت کنید. د،هوای تازه ببرید. اگر او تنفس نداررا به فرد : در صورت تنفس

 کنید.به پزشک مراجعه  با صابون و مقدار زیادی آب بشوئید.ی آلوده را درآورید. پوست را ها وکفش ها لباس فوراً: پوستی ی در صورت مواجهه

 به پزشک مراجعه کنیددقیقه با مقدار زیادی آب بشوئید و  51مدت  حداقل بهرا  ها چشم: چشمی ی در صورت مواجهه

 به پزشک مراجعه کنید هوش ندهید. دهان را با آب بشوئید. هیچ چیزی را از طریق دهان به شخص بی فرد را وادار به استفراغ نکنید.: در صورت خوردن

 )گرفتگی(، التهاب و ادم حنجره.  اسپاسم: تاخيریترین عالئم و اثرات حاد و  مهم 2.4

 )گرفتگی(، التهاب و ادم برونش. اسپاسم

 پنومونیت، ادم ریوی، احساس سوختگی، سرفه، خس خس سینه، التهاب حنجره، کوتاهی تنفس، سردرد، تهوع، استفراغ. 

 س نیست.اطالعاتی در دستر: های خاص مورد نياز شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان 4.4

 حریق های اطفاء : روش5بخش 

 کننده خاموش ی ماده 1.5

 پودر خشک.: مناسب ی کننده خاموش ی ماده

 ماهیت محصوالت ناشی از تجزیه شناخته نشده است.خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط:  2.5

 رای عملیات اطفاء حریق.در صوت نیاز استفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین ب: نشانان توصيه برای آتش 4.5

 در دسترس نیست.: سایر اطالعات 4.5

 اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی: 6بخش 
از وسیله حفاظت تنفسی  استفاده کنید. از تشکیل غبار دوری کنید. از تنفس  :های اضطراری های فردی، تجهيزات حفاظتی و رویه احتياط 1.6

 ی کافی را فراهم سازید. پرسنل را به فضای امن منتقل کنید.از تنفس غبار دوری کنید. نید. تهویهبخارات، میست یا گاز دوری ک

 ها شود.  کش اجازه ندهید که ماده وارد زه: های زیست محيطی احتياط 2.6

زنید. روی مواد آب نریزید. مواد را در یک بدون ایجاد غبار مواد را برداشته و دفع کنید. جارو کنید و بیل ب: ها و وسایل برای رفع آلودگی روش 4.6

 ظرف مناسب و دربسته برای دفع نگهدارید. 

  را ببینید. 51برای دفع، بخش ها:  منابع برای سایر بخش 4.6

R-phrase(s) 

 R31  .شوند. میدر تماس با اسیدها گازهای سمی آزاد 

 R34 کند. میسوختگی ایجاد 
S-phrase(s) 

 S26 را با مقدار زیادی آب شسته و مراقبت پزشکی را دریافت کنید. ها چشم فوراًچشمی  ی در صورت مواجهه
 S36/37/39 حفاظتی، لباس حفاظتی، محافظ چشم و صورت مناسب استفاده کنید.ی ها از دستکش

 S45 )تا حد امکان برچسب را نشان دهید(. ی پزشکی را دریافت کنیدها مراقبت فوراًدر صورت بروز حادثه یا احساس ناخوشی، 

 سایر خطرات 4.2 -

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء4بخش 
 ماده 1.4

74.08 g/mol وزن مولکولی 
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 : حمل و انبار7بخش 
 مناسب فراهم کنید. کشیم ی د، تهویهشو جایی که غبار تشکیل می از تشکیل غبار و آئروسل جلوگیری کنید.: ها برای حمل و انبار ایمن احتياط 1.7

  ی خوب نگهداری شود. با تهویهخشک رف دربسته محکم و فضایی ظدر محل خنک نگهداری کنید. در ط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار: شرای 2.7

 جاذب رطوبت است. اثر خشک ذخیره شود. تحت گاز بی نزدیک اسیدها ذخیره نشوند. هرگز اجازه ندهید که در طی ذخیره، ماده با آب تماس پیدا کند.

 .اطالعاتی موجود نیستهای خاص:  استفاده 4.7

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 عوامل کنترل 1.8

 محيط کاردر اجزاء با عوامل کنترل 

 های مواجهه  کنترل 2.8

ها را قبل از استراحت و در پایان کار  دستصنعتی از ماده استفاده کنید. ن و عملیات خوب بهداشت روش ایمبکار بردن  اب: های مهندسی مناسب کنترل

 بشوئید.

 تجهيزات حفاظت فردی

 ،EN166 صورت. از تجهیزات حفاظت چشم آزمایش شده و مورد تایید استانداردهای دولتی مانند شیلد ی ایمنی و ها عینک: حفاظت چشم/صورت

 استفاده شود.   EN166و NIOSHتجهیزات 

 فاظت پوستح
د. برای جلوگیری از تماس پوستی با این ماده، از روش مناسب برداشتن ناستفاده باید بازرسی شوهر بار قبل از  شبا دستکش. دستک استفاده از ماده

ها را  دست دفع شوند. مطابق با قوانین آزمایشگاهی باید های آلوده بعد از استفاده سطح خارجی دستکش( استفاده شود. دستکش )بدون تماس با دستکش

 شسته و خشک کنید.
 مشتق از آن دارای تاییدیه باشند. EN 374و استاندارد  EU Directive 89/686/EECدستکش انتخابی باید براساس خصوصیات 

 محیط کار انتخاب شود. خطرناک در ی سب غلظت و مقدار ماده، نوع تجهیزات حفاظتی باید برحلباس کامل حفاظت در برابر مواد شیمیایی: حفاظت بدن

یا  N100 (US)کند، از رسپیراتور غبار کامل صورت نوع  هوا را مشخص می ی ارزیابی ریسک استفاده از رسپیراتورهای تصفیهکه جایی : حفاظت تنفسی

حفاظت است، از  ی رسپیراتور تنها وسیلهفقط های مهندسی استفاده شود. اگر  برای کنترل یعنوان پشتیبان به  P3 (EN 143)دار نوع رسپیراتور کارتریج

 صورت تامین هوا استفاده شود. تمامرسپیراتور 

 استفاده شود. CENو  NIOSHاستانداردهایی مانند  مورد تاییدشده و  آزمایشاز رسپیراتورها و اجزای 

 15/1/5131مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"ر و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج دتهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 و شيميایی خصوصيات فيزیکی :9بخش 
 اطالعات اساسی خصوصيات فيزیکی و شيميایی 1.9

 ظاهر ای، زرد روشن ورقه

 بو اطالعاتی در دسترس نیست.

 ی بو آستانهحد  .اطالعاتی در دسترس نیست

 pH اطالعاتی در دسترس نیست.
52 - 54 °C ذوب  ی نقطه 

 جوش اوليه ی نقطه .اطالعاتی در دسترس نیست
90 °C - closed cup اشتعال ی نقطه 

 نسبت تبخير .اطالعاتی در دسترس نیست

 گاز( )جامد، قابليت اشتعال .اطالعاتی در دسترس نیست

 اال/پایين اشتعال یا حد قابل انفجارحد ب .اطالعاتی در دسترس نیست

 فشار بخار  .اطالعاتی در دسترس نیست
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 بخار ی دانسيته .اطالعاتی در دسترس نیست

 نسبی ی دانسيته اطالعاتی در دسترس نیست.

 حالليت در آب اطالعاتی در دسترس نیست.

 نسبت توزیع اکتانول/ آب .اطالعاتی در دسترس نیست

 دمای خود اشتعالی .نیستاطالعاتی در دسترس 

 دمای تجزیه .اطالعاتی در دسترس نیست

 ویسکوزیته .اطالعاتی در دسترس نیست

 خصوصيات انفجار .اطالعاتی در دسترس نیست

 کننده خصوصيات اکسيد .اطالعاتی در دسترس نیست

 .اطالعاتی در دسترس نیست: سایر اطالعات 9.2

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 شود. میدر واکنش با اسیدها، گازهای سمی آزاد : پذیری واکنش 1.11

 .اطالعاتی در دسترس نیست: پایداری شيميایی 2.11

 .اطالعاتی در دسترس نیست: های احتمالی خطرناک واکنش 4.11

 اجتناب از رطوبت.: شرایط اجتناب 4.11

 نیوم. روی. آلومینیوم. آلیاژ آلومیقوی،  ی کنندهکسید عوال ا: مواد ناسازگار 5.11

 اطالعاتی در دسترس نیست.: محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه 6.11

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 شناسی اثرات سم 1.11

 اطالعاتی در دسترس نیست. :حادمسموميت 

 اطالعاتی در دسترس نیست.: پوستتحریک/خورندگی 

 نیست.اطالعاتی در دسترس : آسيب جدی چشم/التهاب چشم

 .اطالعاتی در دسترس نیست: حساسيت تنفسی یا پوستی

 اطالعاتی در دسترس نیست.: (Germ cell mutagenicity) جنسیهای  اثر موتاژن سلول

 (Carcinogenicity) زایی سرطان
IARC :اند.ناخته نشده شبرای انسان زای احتمالی  عنوان سرطان بهدرصد  5/1تر از  اجزای این ماده در غلظت معادل یا بیش 

 .اطالعاتی در دسترس نیستسميت دستگاه توليدمثل: 

 .اطالعاتی در دسترس نیست: یک بار مواجهه -های خاص هدف سميت ارگان

 .اطالعاتی در دسترس نیست: تکراری ی مواجهه -های خاص هدف سميت ارگان

 .اطالعاتی در دسترس نیست: خطر تنفسی

 اثرات بالقوه بر سالمتی

 تنفسی برای بافت غشاهای  محیطی و دستگاه تنفس فوقانی بسیار مخرب است.مضر است.  احتماالً ،ورت تنفسدر ص

 خوراکی شود. میسبب سوختگی  احتماالً مضر است. ،شدن در صورت خورده

 پوست  شود. میسبب سوختگی اگر از طریق پوست جذب شود، ممکن است مضر باشد. 

 ها مچش شود. میسبب سوختگی چشم 

 )گرفتگی(، التهاب و ادم برونش. )گرفتگی(، التهاب و ادم حنجره. اسپاسم اسپاسم: های مواجهه عالئم و نشانه

 پنومونیت، ادم ریوی، احساس سوختگی، سرفه، خس خس سینه، التهاب حنجره، کوتاهی تنفس، سردرد، تهوع، استفراغ. 

 : موجود نیست.RTECS: تر اطالعات بيش
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 عات زیست محيطی: اطال12بخش 

 سميت  1.12
mortality LOEC - Oncorhynchus tshawytscha - 1,78 mg/l - 3 d 
mortality NOEC - Oncorhynchus tshawytscha - 1,00 mg/l - 3 d 

 سمیت برای ماهی

 .اطالعاتی در دسترس نیست: پذیری مقاومت و تجزیه 2.12

 .س نیستاطالعاتی در دستر: احتمال تجمع زیستی 4.12

 .اطالعاتی در دسترس نیستدر خاک: تحرک  4.12

 اطالعاتی در دسترس نیست.: PBT، vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 اطالعاتی در دسترس نیست.: آور سایر اثرات زیان 6.12

 مالحظات دفع  :14بخش 

 یک شرکت دارای صالحیت داده شوند. های غیر قابل بازیافت به  مواد زائد و محلول: ادهم؛ مواد زائددفع های  روش 1.14

  .اسکرابر بسوزانید و afterburner سوز شیمیایی مجهز به یک زباله ی یک کورهمواد را با یک حالل قابل اشتعال حل یا مخلوط نموده و در 

 رقابل استفادهیعنوان محصول غ دفع به: دهوبندی مواد آل بسته

 قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 5131مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  ی ضوابط و قوانین دفع برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5131پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

ADR/RID: 2949                     IMDG: 2949          IATA: 2949 UN number 1.14 

ADR/RID: SODIUM HYDROSULPHIDE 

IMDG: SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED 

IATA: Sodium hydrosulphide hydrated 
UN proper shipping name 2.14 

ADR/RID: 8     IMDG: 8                  IATA: 8 Transport hazard class(es) 4.14 

ADR/RID: II              IMDG: II                     II A:  IAT Packaging group 4.14 

ADR/RID: no      IMDG Marine pollutant: yse         IATA: no 5.14 خطرات محيطی 

 6.14 کننده های خاص برای استفاده احتياط اطالعاتی در دسترس نیست

 

 : اطالعات قانونی15بخش 

 تهیه شده است. No. 1907/2006 (EC)ایمنی با توجه به الزامات قوانین  ی این برگه

 .اطالعاتی در دسترس نیست: قوانين خاص ایمنی، بهداشتی و زیست محيطی برای این ماده یا مخلوط 1.15

 .اطالعاتی در دسترس نیستارزیابی ایمنی شيميایی:  2.15
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 : سایر اطالعات16بخش 
 1495پایيز  تاریخ تهيه

 (شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهيه
محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هيات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق عليائی )عضو  دکتر

 هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(

 ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهری )کارشناس تایيدکننده

 عطاران خانم مهندس هاجر کارشناس طرح

 Sigma-Aldrich Co. LLC: 2014 منابع و ماخذ

 نکات مهم

رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد  شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شيميایی تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر توليدکننده در دنيا  شده توسط شرکت ائههای اطالعات ایمنی ار اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور، 

 سازی شده است. بومی

 دانده شود.در تهيه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگر -4

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئوليتی گونه هيچ سند این تایيدکنندگان و کنندگان تهيه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذیرند. بدیهی است در نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه  ی اطالعات ایمنی حاضر، به سفارش شبکه آزمایشگاه برگه

 باشد. اد میی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نه اصفهان تهيه شده است و کليه


