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  ماهيت ماده-١
 نام شيميايى  )مايع(گوگرد 

  نامهاى  مترادف    .گوگرد مايع، گوگرد مذاب، گوگرد، بيسموت، گوگرد رفيع، بنسولفيد

٧٧٠٤-٣٤-٩ CASشماره  

     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى سولفور

 وزن مولکولى  گرم در مول٠٦/٣٢

S  فرمول شيميايى 

 
 
 
)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 زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

تماس مستقيم چشم با گوگردمايع سريعًا موجب درد، سوختگى هاى شديد و صدمات پايدار در قرنيه چشم                             
اراين ماده ممکن است محرک، سبب ورم و        ميست و گردوغب  . مى شود که ممکن است موجب به نابينايى شود       

 . تحريک ملتحمه چشم، و احتماًال آسيب به قرنيه شود
 تماس با چشم

تماس هاى مکرر و طوالنى مدت با            . تماس مستقيم با گوگرد مذاب سبب سوختگى هاى حرارتى مى شود                  
  با پوستتماس . پودرهاى سردشده اين ماده سبب تحريک و احتماًال حساس شدن پوست مى شود

خوردن مقدار زياد گرد و     . خوردن يا تماس مستقيم با گوگرد مذاب سبب سوختگى هاى شديد حرارتى مى شود           
غبار اين ماده سبب ناراحتى و پريشانى دستگاه گوارشى، دردهاى بطنى و شکمى، تهوع، استفراغ و اسهال                    

 .مى شود
 بلعيدن و خوردن

ها، بينى، گلو و دستگاه تنفسى مى باشند و در اثر مواجهه بلند                    گردوغبار و بخارات اين ماده محرک چشم           
 اين ماده سبب سردرد، گيجى،         ٢٥٠ تا    ٢٠٠ ppmاستنشاق  . مدت ممکن است برونشيت مزمن بوجود آيد         

مواجهه طوالنى مدت با اين غلظت از اين ماده سبب آسيب ريه ها              . تهيج، تلوتلو خوردن، و استفراغ مى شود      
 نقص در دستگاه     ٥٠٠ ppmدر غلظت   .  تماس با اين ماده مى تواند به مرگ منجر شود             ساعت ٨تا٤شده و   

 سريعًا به بيهوشى و ppm٥٠٠مواجهه با غلظت هاى بيش از    .  ساعت اتفاق مى افتد   ١ دقيقه تا    ٥تنفسى پس از    
 .مرگ منجر مى شود

 تنفس

 حريق 
 انفجار 
 اثرات زيست محيطى 

  کمکهاى اوليه-٤
هاى آلوده را با آب بصورتيکه پلک ها را باز نگه داشته ايد، حداقل به                  سريعًا چشم  

اگر تحريکات پوستى باقى ماند، شستشو را تکرار            .  دقيقه شستشو دهيد     ٢٠مدت  
 .سريعًا به پزشک مراجعه شود. نمائيد

 تماس با چشم

دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى          ٢٠سريعًا موضع آلوده را با آب حداقل به مدت                      
اگر . در هنگام شستشو، لباسهاى آلوده را از تن خارج نمائيد                       . طرف شود  بر

اگر تحريکات ادامه داشت،     . تحريکات پوستى باقى ماند شستشو را تکرار نمائيد           
مواد مذاب سفت شده بر روى پوست مى بايست             . سريعًا به پزشک مراجعه شود       

 . توسط پزشک برداشته شود

 تماس با پوست

اگر فردمصدوم هوشيار بود دهان وى را با آب             . ه استفراغ نکنيد   فرد را وادار قب    
اگر .  ليوان به وى آب دهيد تا مواد داخل معده وى رقيق شود                     ١تا٥/٠بشوئيد و    

سريعًا . استفراغ خودبه خود اتفاق افتاد، دهان فرد را شسته و مجدد به وى آب دهيد              
 .به پزشک مراجعه شود

 بلعيدن و خوردن

درصورتيکه تنفس فرد قطع شده بود، به وى            . ه هواى آزاد برده    فردمصدوم را ب   
در صورتيکه فرد ضربان قلب و تنفس نداشت، عمليات                 . تنفس مصنوعى دهيد    

 .سريعًا به پزشک مراجعه شود. احياء قلبى ريوى انجام دهيد
 تنفس

 اطالعات پزشکى 

 

 
  اطفاء حريق -٥

به راحتى در اثر جرقه يا          . ى سوزداگر اين ماده به مقدار کافى حرارت ببيند، م              
 خطر آتش گيرى .شعله اين ماده مى سوزد و مشتعل مى شود

براى حريق هاى کوچک اسپرى آب، مه آب، مواد شيميايى خشک، دى اکسيد کربن  نحوه مناسب اطفاء

 ساير توضيحات .از اسپرى آب براى خنک کردن محيط اطراف استفاده نمائيد
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش عايق براى حمل و نقل سولفور داغ استفاده نمائيد
.از گوگل هاى مخصوص پاشش مواد شيميايى يا محافظ تمام صورت استفاده نمائيد  حفاظت چشم

بلوزهاى آستين بلند، شلوارهاى بلند و لباسهاى گشاد براى جلوگيرى از سوختگى                
 حفاظت بدن .پوست استفاده نمائيد

 اکسيد  ppm٢ سولفيدهيدروژن يا غلظت بيش از           ppm١٠براى غلظت بيش از        
 حفاظت تنفسى .گوگرد، از سيستم تنفسى تمام صورت هوا رسان  استفاده شود

 
 
 

ط احتياطات محي-٧  
از وسايل حفاظتى کامل و دستگاه حفاظت        . از تماس با اين ماده خوددارى شود       . افراد را از محيط دور کنيد      
 حفاظت محيط . جلوى نشت کليه منابع را بگيريد. تنفسى مناسب استفاده نمائيد

 انفجار اين   بازديد کننده ثابت براى خطر     . اين مواد را به داخل فاضالب نريزيد        . اجازه دهيد مواد سرد شود     
کليه منابع مشتعل و محترق را        . جلوى نشت و تخليه اين ماده را بطور ايمن بگيريد              . ماده مورد نياز است    

به مواد ريخته شده تماس نداشته باشيد و         ). هيچگونه سيگار، شعله ها، جرقه ها در محيط نباشد       (خاموش کنيد   
 .بها، منابع آبى و فاضالب ندهيداجازه ورود اين مواد را به راه آ. روى آنها راه نرويد

 نظافت محيط آلوده

 
 

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد . طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل نمائيد

 دفع بسته بندى شده .اين مواد را در زباله يا فاضالب نريزيد

 
 
  جابجايى و انبار -٩

 تانک، ماشينهاى ريلى يا کاميونهايى که به مقدار کمى          سولفور مايع درون هيچگونه   
زمانيکه تانک يا کاميون و يا   . حاوى هيدروکربنها يا رطوبت است نبايد قرار بگيرد       

ماشين حاوى اين ماده خالى مى شود، کارگران مى بايست از وسايل ايمنى فردى                       
که براى  دربى  . مناسب و در يک طرف که مخالف آزاد شدن گاز است، بايستند                   

بستن ظرف حاوى اين ماده مورد استفاده قرار مى گيرد مى بايست شل بسته شود تا                  
 . فشار گاز متساعد شده از اين ماده تخليه شود

 احتياطات جابجايى

از کلراتها، نيتراتها و ساير مواد      . درجاى خنک، با تهويه محيطى مناسب انبار شود       
. تانک مى بايست خشک نگه داشته شود          سطوح زيرين     . اکسيدکننده به دور باشد      

تانکهاى حاوى سولفور مايع مى بايست از لحاظ تجمع گاز سمى و قابل انفجار                            
 . سولفيد هيدروژن به خوبى تهويه شوند

شرايط انباردارى     

 ٣٠٠ تا ٢٦٠( درجه سانتيگراد     ١٤٩ تا   ١٢٧سولفور مايع مى بايست در دماى بين         
 بسته بندى مناسب .شودنگهدارى ) درجه فارنهايت
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى 

 رنگ .کهربائى پررنگ يا مايع زرد
 بو .بويى شبيه تخم مرغ فاسد

 PH .تمشخص نشده اس
 حالليت آب  .غيرقابل حل

در بنزن، تولوئن، کلروفورم، اتر، آنيلين گرم، تتراکلريد کربن،     . به مقدارکمى در دى سولفيدکربن حل مى شود      
 حالليت در حاللهاى آلى .و آمونيک مايع قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص . درجه سانتيگراد١٣٠ کيلوگرم در ليتر در ٨/١
 LEL )گردوغبار در هوا(مکعب  گرم در متر٣٥
 دماى خود آتشگيرى  درجه سانتيگراد٢٣٢
 نقطه اشتعال(F.P)  درجه سانتيگراد١٨٨-١٦٨

 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد١١٩-١١٢تقريبًا 
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد٦/٤٤٤

درجه ٢٨٤(ه سانتيگراد      درج  ١٤٠ ميليمترجيوه در       ١١/٠ درجه سانتيگراد،       ٨/٣٧بسيار ناچيز در دماى         
 فشار بخار )فارنهايت

 ويسکوزيته 
 ساير اطالعات 

  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
وقتى اين ماده   . درجه سانتيگراد غيرقابل حل است      ٢٠سولفور در آب     

مدت زمان طوالنى باقى مى ماند، گوگرد مى تواند اکسيد شود و حالت               
ى باال براى محيط زيست         اين ماده در غلظتها      . اسيدى به خود گيرد      

 .آبزيان خطرناک و مضر است

 مالحظات عمومى

تنزل بيولوژيکى اين ماده سمى است اما آزاد شدن آن در اتمسفر                            
 رفتار در محيط زيست . متداول نيست

 قابليت تجزيه .(SO2,SO3)اين ماده در اثر تجزيه اکسيدهاى سولفور آزاد مى کند 
Daphnia magna (EC50) 48 hour(s) >5000 mg/l 
Lepomis macrochirus (LC50) 96 hour(s) <14 mg/l 
Lepomis macrochirus (LC50) 96 hour(s) >180 mg/l 
Oncorhynchus mykiss (LC50) 96 hour(s) >180 mg/l 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات 

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .تفاده اين ماده پايدار استدر شرايط معمول نگهدارى و اس
در اماکنى  . از شعله و جرقه و منابع مشتعل به دور باشد           . حرارت زياد، از توليد گردوغبار اجتناب شود       

 محيطهاى مورد اجتناب .که تهويه مناسب است استفاده شود

اين ماده  . ى از مواد   عوامل اکسيدکننده قوى، فلزات قليايى، قلع، روى، مواد سوزنده و سوزا، و بسيار                    
 مواد نا سازگار .براى مس خورنده است

 خطرات ناشى از تجزيه . آزاد مى کندSO2 و H2Sاکسيدهاى گوگرد، گوگرد مايع از خود 
 ساير اطالعات 
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سم شناسى -١٣  
LC50 (rats): 444 ppm (4 hrs exposure) مسموميت تنفسى 
Molten Sulfur: oral rat LD50 >8437 mg/kg 
LDLo oral rabbit 175 mg/kg مسموميت غذايى 

 مسموميت ا ز پوست 
Human, Eye Irritation: 8 ppm مسموميت چشمى 

سبب ريزش اشک    محرک پوست و چشم است،        . محرک دستگاه تنفسى است    
بخارات گوگرد سبب زخم چشم ها و دستگاه       . از چشم و سوختگى چشم مى شود     

 . تنفسى مى شود
 اثرات حاد

 ساير اطالعات .اين ماده محرک چشم، پوست و دستگاه تنفسى است
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 5mg/m3(respirable dust), 10mg/m3 (total dust) 
TLV STEL :  LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى 
 حمل و نقل دريايى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

 ١/٤: کالس خطر 
  III: گروه بسته بندى 
  UN2448: شماره شناسايى 

 ير اطالعاتسا
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

 نمادهاى خطرات 

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

 نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
سولفور مايع بعنوان مواد خام درتهيه اسيد سولفوريک و بسيارى از پروسه هاى شيميايى مورد                           

 هاى مادهکاربرد . استفاده قرار مى گيرد
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