
  

 
 

 دروژنيد هيسولف            منی موادي  کارت ا
 
 

HYDROGEN SULFIDE                                                        ICSC: 0165 
 سولفيد هيدروژن
 سولفور هيدرید
 H2S: فرمول شيميایی
 ١/٣۴: جرم مولکولی

 

CAS # 7783-06-4
RTECS # MX1225000
ICSC # 0165
UN # 1053

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 بسيار قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 سيگار آشيدن ممنوع

 

 .جریان را قطع نمائيد
ری در     يچ خط دارد و ه ان ن ر امک اگ

ی راف نم ش  اط د آت د بگذاری  باش
 .بسوزد تا خاموش گردد

پری آب و دی    ا اس وارد ب ر م در دیگ
 .اکسيد کربن خاموش نمائيد

وا :انفجار  وط ه اده   /مخل ن م از ای گ
 .قابل اشتعال است

 

 سيستم بسته، تهویه
ی  ایل الکتریک تفاده از وس اس

 ضد جرقه
ين از     ه زم ال ب يله اتص بوس
اکن     يته س اد الکتریس ایج

 .ئيدجلوگيری نما

در زمان آتش سوزی سيلندر حاوی          
ک     پری آب خن ا اس از را ب ن گ ای

 .نگهدارید

 :مواجهه 
 
 
 

اده       ن م ا ای ه تماس ب از هرگون
 .اجتناب نمائيد

ک   ک پزش ا ی وارد ب ه م در هم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

رفه،    رگيجه، س ر درد، س س
کال در   وع، اش و درد، ته گل

 )تاخيری(تنفس، بيهوشی 
 
 

 میتهویه عمو
يله     ا وس عی ی ه موض تهوی

 حفاظت تنفسی
 
 

 هوای تازه، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
اده     :پوست  ن م ا ای اس ب در تم

ایع ( ورت م خ  ) بص ث ی باع
 .زدگی می شود

 

ه و عایق         دستکش های ایزول
 در برابر سرما

 
 

دا دا مق د ابت ادی آب بزني سپس . ر زی
د  وده شده را در بياوری ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد 

وختگی   :چشم ها  زی، درد، س قرم
 شدید و عميق

 
 
 

اظ   ا حف ی ی ای ایمن ک ه عين
ایل   ا وس راه ب ه هم م ب چش

 حفاظت تنفسی
 
 

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

ان   ادگی امک ه س ر ب د  اگ ذیر باش  پ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

  :گوارشی
 
 
 
 

 :در هنگام آار 
د اميد، نخوری يگار ،نياش  س
 .نكشيد

 
 
 

 

 

 



  

 
 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

ر دور  ن گ ای

 .ئيداهر مشورت نما
ر    ط

يط   ز آب از مح پری ری اس

ژه   ردی وی اس : ت ف لب

    

ر آتش            اوم در براب ق

تم     وب و سيس
0 

8-36/37-45-61

2.1

يط خط از را از مح
 .نگهدارید

با یک فرد م
يط خ ه را از مح د جرق ابع تولي من

 .دور کنيد
ا  از را ب گ
 .خارج نمائيد

ایل حفاظ( وس
ایل حفاظت   راه وس ل هم اظتی کام حف

 )تنفسی

وی ای ق ده ه يد کنن دا از اکس ج
 .نگهداری نمائيد

در محل خنک و م
 .سوزی نگهداری نمائيد

ه خدر  ا تهوی ی ب محيط
داری           راه آالرم نگه ه هم م ب کنترلی دائ

 .نمائيد

F+ symbol 
T+ symbol 
N symbol 
R: 12-26-6
S: 1/2-9-16-2
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 

هم
 م

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 )تخم مرغ فاسد شده(، با بوی خاص )در حالت فشرده(ع بدون رنگ مای
 

  :کیيزيخطرات ف
 .این گاز از هوا سنگين تر است و ممکن است در سطح زمين قرار گرفته و حرکت نماید

 
  :یيايميخطرات ش

 .در مجاورت حرارت ممکن است سبب احتراق شدید یا انفجار نماید
 ).سولفوراکساید. (ه می شوددر اثر سوختن به گازهای سمی تجزی

 .با اکسيد کننده های قوی به شدت واکنش داده و می تواند سبب اتش سوزی یا خطر انفجار گردد
 .به برخی فلزات و پالستيک ها آسيب می رساند

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV (TWA): 10 ppm; (ACGIH 2000)
TLV (STEL): 15 ppm; (ACGIH 2000)
MAK: 10 ppm; 15mg/m3 (ACGIH 1999)

 
  :های مواجهه هرا

 .این ماده از طریق تنفس جذب بدن می شود
 
 

  :خطرات استنشاق
ر گذاشته و باعث بيهوشی                 غلظت باالی این گاز در هوا به سرعت بر روی دستگاه عصب مرکزی اث

 .می گردد
 .استنشاق این گاز ممکن است سبب مرگ نيز شود

 . شودتنفس این گاز ممکن است سبب ادم ریوی
ایع آن ممکن است سبب سرمازدگی   ر سریع م ی(مشاهدات پزشکی نشان داده است تبخي خ زدگ ) ی

 .گردد
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 .این ماده محرک چشم ها و سيستم تنفسی است

 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 

 

 



  

نقط :يكي  واص فيز
۶٠: نقطه جوش
 رجه سانتيگراد -٨۵: نقطه ذوب

(چگالي نسبي 
حالليت در آب در

 
 

 گاز آتشگير :ه اشتعال
  درجه سانتيگراد٢۶٠ :ي

حجمي هوا  ۴۶ الی ٣/۴: درصد
 

خ
  درجه سانتيگراد -

درجه حرارت خود بخود سوز
حدود انفجار بر حسب  

د 
 ٩/٠ :)١=آب 
  ميلي ليتر١٠٠ گرم در ۵/٠ : درجه٢٠ 

ياطالعات ز
برای آبزیان بسي

 
 

  :طی يست مح

 .دار سمی می باش

 نکات قابل توجه
لذا استرا. فيزیکی بدتر می شود
 .ن ماده درمان اختصاصی نياز می باشد

ه  زایش یافت     ان تماس مجاز با این ماده اف
 )يزان تماس پي برد

وضعيت فرد مسموم در اثر فعاليت 
در مسموميت با ای
در مواردي آه ميز
مایع نمي توان به

 

 .حت و معاینات پزشکی ضروری می باشد

ده نيست                        وي آن هشدار دهن ا اس .(باشد ب نب وي ای تشمام ب
 م

 عاتگر اطاليد
ICSC: 0165                                                                                         HYDROGEN SULFIDE

 
 

 
  طب صنعتی‐شتاراک و کوهدبهداشت و درمان 

 
 سعيد روستاییمهندس  :يه ته

 
 
 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

 


