
Page 1 of 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري         

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

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Titanium Sulfate) تیتانیم سولفات
 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 (Titanium Sulfate) تیتانیم سولفات نام ماده

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

 خورنده عبارات خطر:

 ، پوست، غشاهای مخاطی و سیستم تنفسی. ممکن است از طریق خوردن، تنفس یا جذب پوستی مضر باشد.ها خورنده برای چشمخطر حاد سالمتی: 

 در دسترس نیست.متی: خطر مزمن سال

 HMIS :H:3 F:0 P:0 بندی رتبه

 NFPA :H:3 F:0 R:0 بندی رتبه
و احتیاطالت  ها رساندن مواجهه از روش ه است. برای پیشگیری یا به حداقلطور کامل بررسی نشد شناسی این ماده به براساس دانش ما خصوصیات سم

 مناسب استفاده شود.

 
 خطر: عبارت نماد

 ر:عبارات خط

H302 .در صورت خوردن، مضر است 

H312 .از طریق مواجهه با پوست، مضر است 

 H314 شود. میی جدی پوست و آسیب چشمی ها سبب سوختگی 

H318  شود. میسبب آسیب جدی چشم 

H332 .تنفس این ماده، مضر است 

H335 .ممکن است سبب تحریک تنفسی شود  
 

 عبارات پیشگیری

P260  ،فیوم، گاز، میست، بخار و اسپری  را تنفس نکنید.گرد و غبار 

P264 .پس از استفاده از ماده، پوست کامال شسته شود 

P280 های حفاظتی، لباس حفاظتی، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شود. دستکش 

P301+P312  د.تماس بگیریمسمومین کنید با پزشک یا مرکز  میدر صورت خوردن ماده اگر احساس ناخوشی 

P302+P352 پوستی، با مقدار زیادی آب و صابون شسته شود. ی در صورت مواجهه 

P301+P330+P331 .در صورت خوردن، دهان را بشویید. وادار به استفراغ نکنید 
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P305+P351+P338 
را به مدت چند دقیقه با احتیاط بشوئید.در صورت وجود لنزهای تماسی و  ها چشمی، چشم ی در صورت مواجهه

 را از چشم خارج نمایید. به شستن ادامه دهید. ها امکان راحت در آوردن، آن

P301+P312  تماس بگیرید. مسمومینکنید با پزشک یا مرکز  میدر صورت خوردن اگر احساس ناخوشی 

P303+P361+P353 با آب شستشو دهید یا دوش بگیرید.های آلوده را در آورید. پوست را  ی لباس ی با پوست )یا مو(: سریعاً همه در صورت مواجهه 

P304+P340 .در صورت تنفس ماده، مصدوم را به هوای تازه برده و برای تنفس در وضعیت استراحت قرار دهید 

P332 + P313 .در صورت بروز تحریک پوستی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود  
 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء3بخش 

 (Titanium Sulfate) متیتانی فاتسول نام شیمیایی

 Titanium(IV) sulfate solution مترادف 
CAS Number 13693-11-3 

MDL Number MFCD00150567 
EINECS 

Number 
237-215-6 

 TiOSO4.H2SO4.8H2O لکولیوفرمول م

 239.99 لکولیووزن م

 %30 غلظت

 محلول آبکی نکات

 

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 در تنفس مشکل وجود دارد با پزشک تماس بگیرید.اگر  : مصدوم را به هوای تازه ببرید،ر صورت تنفسد

 در صورت ادامه تحریک، مراقبت پزشکی دریافت شود.بشویید.  پوست را با آب و صابون پوستی: ی در صورت مواجهه

 چشمی: ی در صورت مواجهه

 را با انگشتان مجزا نگهدارید. در صورت ادامه تحریک، مراقبت پزشکی دریافت شود. ها پلک ید.دقیقه بشوی 51مدت  بهزیاد با آب ها را  چشم

 مراقبت پزشکی دریافت شود. .شخص را وادار به استفراغ نکنید در صورت خوردن:

 حریق های اطفاء : روش5بخش 

 ای نیست. دادهنقطه اشتعال: 

 :ی انفجار محدوده

LELای نیست. : داده 

:UEL ای نیست. دهدا  

 در دسترس نیست.دمای خود اشتعالی: 

 آب یا پودر شیمیایی خشک استفاده کنید.اسپری  ،دی اکسید کربن ،از فوم مقاوم الکلی :مناسب ی کننده ی خاموش ماده

 و لباس کامل حفاظتی غیر قابل نفوذ.استفاده از تجهیزات تنفسی خود تامین  تجهیزات حفاظتی:

 ی خطرناکی منتشر شوند.ها یق ممکن است فیومدر حرخطرات ویژه: 

 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

را پس از  ها ی یک بار مصرف پوشیده شوند. رولباسیها ی الستیکی و رولباسیها و دستکش ها تجهیزات تنفسی خود تامین، چکمه :فردی حفاظت

 نگهدارید.افراد محافظت نشده را دور  استفاده دفع کنید.

دور کنید. سد درست کرده و مواد ریزشی را با مواد جاذب محصور کنید.  با شن، ماسه و  ها و آب ها مواد ریزشی را از فاضالب :زیست محیطیحفاظت 

 حل ریزش را بشویید.ورمیکولیت جذب شود. ماده را برای دفع یا بازیافت به ظرف منتقل کنید. پس از برداشتن کامل مواد، فضا را تهویه نموده و م
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 : حمل و انبار7بخش 
طوالنی مدت یا  ی مواجهه ازخودداری شود.  ها ی با پوست و چشم از مواجهه بخار این ماده خودداری کنید. و از تنفس گرد و غبار، گاز، میست :استفاده

 گهداشته شود.نفقط زیر هود شیمیایی استفاده شود. ظرف را با احتیاط باز و استفاده نمایید. از منابع اشتعال دور  تکراری با این ماده خوداری کنید.

 بسته شده در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب انبار کنید.صورت محکم  ظرف را به :انبار

 در دسترس نیست.: ها حساسیت

 ºC 30 – 15 دمای انبار:

 مواجهه/حفاظت فردی های : کنترل8بخش 

 برای این ماده حدود مجاز تعیین نشده است.حدود مجاز: 

ی ایمنی شیمیایی استفاده شوند. از وجود ایستگاه شستشوی چشم در نزدیکی محل کار اطمینان حاصل ها مناسب یا گاگل های ایمنی عینک: ها چشم

 شود.

 فاظتی پوشیده شود.و لباس ح های مقاوم در برابر مواد شیمیایی دستکش: پوست

استفاده  NIOSH شده از وسایل حفاظت تنفسی تاییدمواجهه با ماده بیش از حد مجاز است یا در صورت تجربه تحریک یا سایر عالئم،   وقتی :تنفسی

 شود.

 15/3/5331مصوب  "فاظت فردینامه وسایل ح آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

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

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 

 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 1.9

 محلول مایع :حالت فیزیکی

 ای نیست. داده :بو

 ای نیست. داده: ذوب ی نقطه

 ای نیست. داده: جوش ی نقطه

Refractive Index, n20 D :ای نیست. داده 

 ای نیست. داده: حد باال/پایین اشتعال یا حد قابل انفجار

 ای نیست. داده: فشار بخار

g/cm 1.33: دانسیته
3 

 ای نیست. داده: حاللیت در آب

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 .شرایط دما و فشار معمول، پایدار است  درپایداری: 

 ، سایر منابع اشتعال.ها گرما، شعله، جرقه :اجتناب شرایط

 .عوامل اکسید کننده قوی :یناسازگار

 سولفور، اکسیدهای تیتانیوم.اکسیدهای  :محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 ای نیست. داده: RTECSمرجع 

 ، سیستم قلبی عروقی.ها دندان، ریه اعضای هدف:

 ای نیست. دادهشناسی: داده سم 

 ای نیست. : دادهتحریک/خورندگی پوست

 ای نیست. : دادهتحریک/آسیب جدی چشم

 ای نیست. داده :(Carcinogenicity) زایی سرطان
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 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 ای نیست. : دادهتجمع زیستی بالقوه                ای نیست. : دادهپذیری مقاومت و تجزیه                      ای نیست. داده :سمیت

 ای نیست. : دادهآور سایر اثرات زیان                ای نیست. : دادهPBT&vPvBارزیابی              ای نیست. : دادهدر خاکنفوذ 

 مالحظات دفع :13بخش 

 دفع ماده مطابق الزامات قانونی موجود انجام شود.
 قانون اجرایی نامه ای اسالمی و آئینمجلس شور 5333ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5331پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

DOT Shipping Name: Corrosive Liquid, Acidic, Inorganic, N.O.S. 

DOT UN Number: UN3264               DOT Hazard Class: Class 8               DOT Packing Group: III 
IMDG Shipping Name: Corrosive Liquid, Acidic, Inorganic, N.O.S. 

IMDG UN Number: UN3264             IMDG Hazard Class: Class 8               IMDG Packing Group: III 

IATA Shipping Name: Corrosive Liquid, Acidic, Inorganic, N.O.S. 

IATA UN Number: UN3264           IATA Hazard Class: Class 8              IATA Packing Group: III 

 : اطالعات قانونی15بخش 

  ) برنامه کنترل ماده سمی در آمریکا( لیست شده است. TSCAاین ماده در 

 EINECS: No. 237-215-6 .ماده در مواد شیمیایی اروپا لیست شده استاین 

 45-36/37/39-27-26 :عبارات ایمنی                     34-31: عبارات خطر                       Cکدهای خطر: 

 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1395پاییز  تاریخ تهیه

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

 کننده تهیه
محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو  دکتر

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

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

 عطاران خانم مهندس هاجر کارشناس طرح

 Pfaltz& Bauer: 2013 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

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  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 تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگر -3

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

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

 شود. استفاده آن روز

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

 باشد. ی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد می اصفهان تهیه شده است و کلیه


