شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي .H2SO4 :

نام ماده شيميايي  :اسيد سولفوريک.
نام تجاري و نام هاي ديگر  :سولفات هيدروژن  ،جوهر گوگرد  ،سولفوريک اسيد.
حاالت فيزيکي :

مايع جاذب رطوبت  -بيرنگ متمايل به خاکستري  -بي بو و چرب

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :

قابل ترکيب با مواد معدني  -کلراتها  -پودر فلزات  -در تماس با فلزات و آب هيدروژن توليد مينمايد ماده با قليا ها شديدا واکنش دارد در
اثر حرارت فيوم سمي توليد مي نمايد.

خطرات استنشاقي :

التهاب آور سيستم تنفسي  -ايجاد احساس خفگي و تورم دستگاه تنفسي

راههاي ورود به بدن :

تنفس  -پوست  -چشم و گوارشي

اثرات تماس کوتاه مدت :

خطرناک براي چشم  -سيستم تنفس  -دندانها  -درد معده و پوست

اثرات تماس بلند مدت :

آسيب به ميناي دندان خورنده پوست و التهاب پوستي  -درماتيت و آسيب به سيستم تنفسي و چشمها و پوست

کاربرد :

کار برد اين محصول در صنايع عبارتند از :صنايع مهمات سازي  -صنايع آبکاري  -استخراج فلزات  -سنتزهاي شيميايي  -پااليشگاه هاي نفت
 صنايع باطري سازي  -صنايع شوينده  -صنايع کشش کاري -صنايع توليد مواد شيميايي  -صنايع تصفيه روغن -صنايع تصفيه فاضالبهاي صنعتي -صنايع نساجي و ديگر صنايع کار برد دارد.

خواص فيزيکي و شيميايي :

نقطه جوش ): (C

340

نقطه ذوب ): (C

10/5

فشار بخار ): (mmhg

جرم ملکولي :

98

دانسيته ): (gr/cm3

3/4

حالليت در آب ): (gr/l

نقطه اشتعال ): (C

1/8

حد مجاز تماس ): (ppm

اطالعات زيست محيطي :

به موجودات ساکن در اکوسيستم آب زيان وارد مينمايد.

مالحظات :

اسيد به آهستگي به آب افزوده شود و از ريختن آب به اسيد اجتناب شود.

1
mg/m3

در641
درجه /61

حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm

قابل حل
3 mg/m3

شناسنامه مواد شيميايي
انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

کمکهاي اوليه  /اطفا حريق

پيشگيري

حريق

غير قابل احتراق  -بسياري از واکنشهاي آن با مواد قابل اشتعال تماس نداشته باشد  -با مواد
قابل احتراق تماس نداشته باشد.
ممکن است سبب حريق و انفجار گردد-
فيوم سمي در حريق ايجاد ميشود.

هنگام حريق که اين ماده هم در آن قرار دارد از
آب استفاده نشود ساير مواد پودر  -فوم  -گاز
بالمانع

انفجار

ريسک حريق و انفجار در تماس با قليا و
مواد قابل احتراق واکسيد کننده

مخزن در موقع حريق محافظت شود و با اسپري
آب خنک نگه داشته شود.

تماس تنفسي

خورنده  -گلو درد  -سوختگي  -سرفه -
تنگي نفس  -عالئم ممکن است با تاخير
باشد.

تهويه  -تهويه موضعي  -حفاظت تنفسي

هواي تازه  -استراحت  -تنفس مصنوعي در
صورت لزوم  -مراجعه به درمانگاه

تماس پوستي

خورنده  -درد  -قرمزي  -سوختگي عميق

استفاده از وسايل حفاظت فردي

تنفس مصنوعي در صورت لزوم  -مراجعه به
درمانگاه  -اقدامات درماني

تماس چشمي

خورنده  -درد  -قرمزي  -سوختگي عميق

استفاده از وسايل حفاظت فردي

شستشو با آب  51دقيقه و مراجعه به پزشک

خورنده  -درد شکمي  -احساس سوختگي

از خوردن  -نوشيدن و سيگار کشيدن در حين کار
اجتناب شود.

ششستشو دهان  -عدم وادار به استفراغ و
اقدامات درماني

بلع و گوارش
روش دفع ضايعات

محوطه خطر از افراد تخليه  -با کارشناس مشورت شود.
در ساير مواد قابل احتراق جمع آوري نشود.
به محيط زيست وارد نشود.
کارگران از وسايل حفاظتي تنفس استفاده نمايند.

روش انبارداري
از مواد قابل احتراق و مواد احيا کننده جدا نگه داشته شود.
از بازهاي قوي  -خوراک دام  -جدا نگه داشته شود.
محوطه نگهداري داراي بتون ضد خوردگي باشد.
در ظروف فوالدي ميتوان نگهداري نمود.

