
 
 
 
 

    مي  سولفيت سد             منی موادي  کارت ا
 
 

SODIUM SULFITE                                                                ICSC: 1200 
 سولفيت سديم
 نمک دی سديم
 اسيد گوگردی

 )پودر(سولفيت دی سديم 
 Na2SO3/Na2O3S: فرمول شيميايی
 ٠۶/١٢۶: وزن مولکولی

CAS # 7757-83-7
RTECS # WE2150000
ICSC # 1200

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 .غير قابل احتراق :آتش 
وزی    ش س ک آت در ي
گازهای سمی يا محرک آزاد     

 .می نمايد
 

راف،       وزی در اط ش س ام آت ه هنگ ب
اموش     ل خ ام عوام تفاده از تم اس

 .ز می باشدکنندگی مجا

  :انفجار 
 

  

 :مواجهه 
 
 
 

از پخش گرد و غبار جلوگيری      
 .نماييد

ت   امًال رعاي ت را ک بهداش
 .نماييد

 

 :استنشاق 
 

 تنفس با زحمت، سرفه
 
 
 

يله     ا وس عی ي ه موض تهوي
 حفاظت تنفسی

 هوای تازه، استراحت
 وضعيت نيمه نشسته

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

  :پوست 
 
 
 

 .لباس های آلوده شده را در بياوريد اس حفاظتیلب
وده و سپس            ابتدا پوست را خيس نم

 .با آب و صابون بشوئيد
 

  :چشم ها 
 
 
 

م      اظ چش ا حف ورت ي اظ ص حف
تگاه     ت دس ا حفاظ راه ب هم

 تنفسی

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .تماسی ا بيرون بياوريدلنزهای 

 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد
 

دار    :گوارشی اس مق خاص حس در اش
ی  ز م اده ني ن م ی از اي کم
ای     دی بج اثيرات ج د ت توان

 .بگذارد
تر   ( ات بيش رای اطالع ب

 )بخش استنشاق را ببينيد
 

 :در حين کار
يگار    اميدن و س وردن، آش خ

 کشيدن ممنوع

کی    ای  پزش ت ه رای مراقب رد را ب ف
 .رجاع دهيدا

 
 
 
 



 
 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ه درون محفظه            ه شده را ب ماده ريخت

 .هايی برانيد
ری  و گي رای جل د ب ر الزم باش دا اگ ابت
وب     ار آن را مرط رد و غب اد گ از ايج

د ادی   . نمائي دار زي ا مق ده را ب باقيمان
 .آب به بيرون برانيد

ايل حفا( افی  وس ردی اض ت ف  :ظ
افی    ا ص ی ب ت تنفس يله حفاظ  P2وس

 )برای ذرات مضر
 

دور از اکسيد کننده های قوی و اسيد ها     
 .نگهداری شود

 .گردددر جای خشک نگهداری 

 

هم
 م

ع
ط

 
 :های مواجهه  هراا .اين ماده می تواند از طريق استنشاق و از را خوراکی جذب بدن شودت

 :حدود مجاز شغلی ال

 . اين ماده يک عامل احياء کننده قوی بوده و با اکسيد کننده ها وارد واکنش می شودا

 :ت ظاهری يکی و وضعيزيحالت ف
 پودر يا کريستال سفيد رنگ

 
 :کی يزيخطرات ف

 
 

 :ی يايميخطرات ش
 .اين ماده در اثر حرارت يا سوختن تجزيه شده و اکسيدهای گوگردی سمی و خورنده توليد می کند

 .وارد واکنش شده توليد دی اکسيد گوگرد سمی می نمايدهمچنين با اسيدهای قوی 
 

 . آستانه مجازی برای آن تعيين نشده استحد
 

 
 

 :خطرات استنشاق 
 
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
ل توجه   نکات ) (حمله آسمی(استنشاق اين ماده ممکن است سبب واکنش های آسمی شود         مالحظه  را اب

 )نمائيد
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 . تماس مکرر يا طوالنی مدت ممکن است سبب حساسيت پوست شود

 )نکات ابل توجه را مالحظه نمائيد (.همچنين ممکن است منجر به آسم گردد
 

 
 
 
 
 



 
 

 :کی يزيخواص ف
ه ذوب در  ر از نقط ايين ت انتيگراد ۶٠٠در پ ه س  درج

 .تجزيه می شود
 ۶٣/٢):١ =آب (چگالی نسبی 
 حل می گردد: حالليت در آب

 
 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 . اين ماده ممکن است برای محيط زيست خطرناک باشد

 .بايستی توجه خاصی به موجودات آبزی شود
 

 

 نکات قابل توجه
 .اب نمايدانتخحادثه ديده مطلع به امور پزشکی بايد سريعًا  يک اسپری مناسب برای کمک به فرد پزشک يا يک فرد 

ردد              اال می                 .نشانه های آسم اغلب پس از گذشتن  چند ساعت، مشخص می گ زايش تالش جسمانی ب ا اف ا ب ن نشانه ه اي
 . بنابراين استراحت کردن فرد حادثه ديده و انجام مشاهدات پزشکی برای او ضروری می باشد. رود

ا آن        هر فردی که  در  اثر استفاده از اين ماده عوارض آسمی رااز خود                 د می بايستی از تماس های بيشتر ب نشان  ده
 .اجتناب ورزد

NFPA Code: H1; F0; R0 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 1200                                                                                        SODIUM SULFITE 
 
 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ی شرکت پااليش نفت تهرانمرکز طب صنعت

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 

          مهندس امير غفاری
 

 با همکاری آقای دکتر عباس فرقدان


