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Aluminium Sulphate Sulid

بخش اول :توضیحات محصول
فرمول شیمیاییAl2(SO4)3.16H2O :

نام محصول :سولفات آلومینیوم %17

نام تجاري و نام هاي دیگر  :آلومینیوم تري سولفات -سولفات الومینیوم تصفیه آب -آلوم -زاج سفید -سولفات
آلومینیوم جامد
خانواده شیمیاییAluminum and compounds/inorganic aluminum compound sulfate/alum :

موارد مصرف :تصفیه آب  ،فلوکوالنت  ،کنترل  ، pHکاغذ و پالپ  ،عامل دفع شونده  ،مقاوم در برابر آتش ،
تقویت کننده کف  ،رنگ  ،جوش  ،پارچه چاپ  ،کاتالیزور.
شرکت تولید کننده :شرکت فنی مهندسی شیمی تبادل امیرکبیر (ریتکو شیمی)
ایران – البرز-کرج –سه راه رجایی شهر-نبش میثم  -11برج آرمان -طبقه  -10واحد 39
02634437840-02634437841
بخش دوم :شناسایی خطرات
چشم انداز خطر
حاالت فیزیکی :پودر ریز به رنگ سفید.
خطرات بالقوه:
چشم :باعث تحریک و سوزش چشم می شود .آسیب احتمالی به قرنیه.
پوست :باعث تحریک پوست می شود .ممکن است در صورت جذب شدن از طریق پوست مضر باشد.
یا وقتی رطوبت وجود دارد ممکن است باعث ایجاد درد و سوختگی شدید در پوست و ایجاد لکه هاي قهوه اي
زرد و یا قرمز شده و باعث خشک شدن و ترک خوردگی پوست می گردد.
عوارض در صورت بلعیده شدن :ممکن است باعث سوزش دستگاه گوارش شده و عامل تهوع می شود.
استنشاق :استنشاق گرد و غبار ممکن است بینی  ،گلو و ریه ها را تحریک نموده و دچار سوزش نماید..
مزمن :ممکن است باعث آسیب کبد و کلیه شود.
سیستم عصبی :مواجهه ممتد با این ماده باعث بروز آلزایمر می شـود
گوارش :تماس ممتد با این ماده بصورت زیاد باعث کمبود فسفات در بدن و ایجاد عوارض استخوانی می شود.
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محدودیت هاي قرار گرفتن در معرض :
OEL / TWA: 2mg / m3
بخش سوم :ترکیب  /اطالعات در مورد مواد تشکیل دهنده
نام شیمیایی

Cas#

درصد خلوص

سولفات آلومینیوم %17

10043-01-3

99%

بخش چهارم :اقدامات اولیه
چشم :بالفاصله چشم ها را با مقدار زیادي آب به مدت حداقل  15دقیقه بشویید ،و در حین شستشو گاهی
پلک ها را باز و بسته کنید.
پوست :بالفاصله پوست را با مقدار زیادي آب و صابون به مدت 15دقیقه بشویید و همزمان اگر ماده با لباس
برخورد کرده آن را از تن دربیاورید .در صورت بروز تحریک یا ادامه آن  ،به پزشک مراجعه کنید.
استنشاق :فرد را بالفاصله به هواي تازه منتقل کنید و در حالت استراحت قرار دهید.اگر تنفس دشوار است،
ازکپسول اکسیژن استفاده نمایید .و فوراً پزشک را خبر کنید.
درصورت وضعیت بد فرد مبتال و نیاز به تنفس مصنوعی از ماسک جهز به شیر یک طرفه یا سایر دستگاه هاي
تنفسی دیگر استفاده کنید.
عالئم حیاتی را یادداشت و به پزشک تحویل دهید .در تمامی مراحل پس از اقدامات اولیه حتما به پزشک
مراجعه کنید.
بخش پنجم :اقدامات مبارزه با آتش سوزي
شرایط اشتعال پذیري :غیر قابل اشتعال
حد پایین ) :)LELکاربردي ندارد.
حد باال ) :)UELکاربردي ندارد.
حدود اشتعال /انفجار:
مواد اطفاء کننده :بعلت عدم قابلیت احتراق و اشتعال این ماده در هنگام اطفاء حریق باید از عوامل متناوب با
مـواد در حـال احتراق موجود در محیط استفاده نمود .توجه شود به هیچ عنوان از خاموش کننده آب استفاده
نشود.
روش اطفاء حریق :محیط را تخلیه نموده و از فاصله و موقعیتی ایمن نسبت به اطفاء حریق اقدام نمایید .
بعلت تجزیه سولفات آلومینیوم و ایجاد گازهاي سمی در اثر حرارت باال در حین عملیات اطفاء ،جریان باد را
باید در نظر گرفت .باید موادي را که هنـوز دچار حریق نشده اند ایزوله نمود .محفظه ها باید به وسیله اسپري
آب خنک شوند  .باید مراقب بود تا آب به داخل محفظـه نفـوذ ننماید .محصوالت ناشی از تجزیه سولفات
خورنده بوده و براي سالمتی مضر می باشند ،بنابر این در حین اطفـاء حریـق بایـد از تجهیزات حفاظت فردي
مناسب استفاده نمود.
خطرات انفجاري و حریق هاي غیر عادي :سولفات آلومینیوم نمی سـوزد و حریـق را نیـز پـشتیبانی و تقویـت
نمـی نمایـد اما در حرارتهاي باال باعث ایجاد دي اکسید گوگرد و یا اکسید گوگرد می شود  .در اثر واکنش
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این دو گاز بـا آب اسیدسـولفوریک تولید می شود که در اثر واکنش با بعضی از فلزات باعث آزاد سازي گاز
هیدروژن می شود که قابلیت انفجار دارد.
اشتعال
رایط اشتعال پذیري ………  ....غیر قابل
اقدامات در برابر انتشار تصادفی
بخش ششم:
در طول تمیز کردن ،از تولید گرد و غبار اجتناب کنید.
روشهاي پاکسازي :دسترسی به محیط داراي نشتی تا پایان پاکسازي محدود گردد  ،پاکسازي توسـط افـراد
کـار آزمـوده و آموزش دیده انجام شود و نیز از تجهیزات حفاظت فردي مناسب استفاده گردد.
مراحل پاکسازي :با مواد ریخته شده تماس حاصل نشود از ریختن مواد به مجاري فاضالب و آب خودداري
نمایید  .مواد جمـع آوري شده را در ظروف مناسب بر چسب دار بریزید.
روشهاي دفع ضایعات :می توان مواد زائد جمع آوري شده را در موارد مورد نیاز استفاده نمود و یا با توجه به د
ستور العملهاي سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به دفع آنها اقدام نمود.
بخش هفتم :حمل و نقل و ذخیره سازي
شرایط نگهداري و جابجـایی  :بعلت اینکه این ماده یک جامه محرک می باشد باید از تجهیزات کنترلی
مناسب و نیز تجهیزات کنترل فردي مناسب در حین جابجایی ماده استفاده نمود  .از ایجاد گرد و غبار باید
خودداري نمود .باید این مواد را بصورت جداگانه از مواد ناسازگار تقطیـر آب و اکـسید کننـده هـاي قـوي و
بازهـا نگهداشت براي جمع آوري گرد و غبار ریخته شده باید از جاروي برقی با فیلتر داراي راندمان باال
استفاده نمود  .محل انبـار بایـد خشک  ،خنک و دور از نور خورشید و حرارت باشد.
بخش هشتم :اطالعات در مورد حفاظت شخصی
پارامتر هاي کنترل هاي مهندسی :امکاناتی که براي ذخیره سازي و استفاده از این مواد استفاده می شود باید
به دستگاه شستشوي چشم و دوش ایمنی مجهز باشد .از تهویه کافی براي پایین نگه داشتن غلظت هوا
استفاده کنید.
تهویه :در فرایندهایی که امکان ایجاد گردو غبار وجود دارد باید از سیستم تهویه موضعی استفاده نمود.
وسایل حفاظت فردي:
تنفسی :استفاده از ماسک هاي هوا رسان و یا تصفیه کننده هوا توصیه شده است.
پوستی :دستکش  ،لباس کار و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی توصیه شده است.
چشمی :استفاده از عینکهاي ایمنی مقاوم در برابر مواد شیمیایی و چشم شوي اضطراري توصیه شده است.
سایر اقالم حفاظتی :وجود دوش ایمنی در محیط کار الزامی است.
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بخش نهم :خواص فیزیکی و شیمیایی
وضعیت بدنی :جامد
رنگ :سفید
بو :بی بو
فرمول مولکولیAl2(SO4)3.14H2O :
وزن مولکولی594 :
فشار بخار :در دسترس نیست.
تراکم بخار :در دسترس نیست.
نقطه جوش :در دسترس نیست.
انجماد  /نقطه ذوب :در دسترس نیست.
حاللیت870 .:گرم در  1000گرم آب در دماي 0درجه سانتیگراد
( 3.5 :PHمحلول )%1
بخش دهم :پایداري و واکنش پذیري
وضعیت پایداري :در حالت طبیعی پایدار است .در صورت مواجهه با هوا ،سولفات آلومینیوم غیر آبدار به تدریج
رطوبت هوا را جذب نموده و در اثر بر هم کنش با آب و ایجاد حرارت باعث تشکیل اسید سولفوریک می گردد.
شرایط اجتناب :دماي باالتر از  C °760و مواد نا سازگار (مواد قلیایی و واکنشگر با آب مانند اولئوم )  ،از
ایجـاد ذرات معلـق در هوا از این ماده ،رطوبت و دماي باال باید اجتناب نمود  .همچنین باید از مواجهه با آب،
اشکال اسیدسولفوریک ،اکـسید کننـده هاي قوي (پرکلراتها ،پراکسیدها) و بازهاي قوي ( تقطیر هیدروکسید
سدیم) اجتناب نمود.
محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه :اسید سولفوریک  ،اکسید آلومینیوم  ،اکسیدهاي سولفور
پلی مریزاسیون خطرناک :ممکن نیست اتفاق بیافتد.
بخش یازدهم :اطالعات سم شناسی(توکسیولوژیک)
اگر محصول مطابق با این برگه داده ایمنی و محصول مورد استفاده قرار گیرد  ،هیچ عوارض جانبی براي
سالمتی انتظار نمی رود.
عوارضی که در صورت عدم سوءاستفاده از محصول و بروز بیش از حد ممکن است ایجاد شود عبارتند از:
بلع :بلع می تواند منجر به حالت تهوع  ،استفراغ  ،اسهال و سوزش معده شود.
تماس چشمی :این ماده یک ماده تحریک کننده شدید چشم است .آلودگی چشم می تواند منجر به آسیب
دائمی شود.
تماس با پوست :تماس با پوست باعث تحریک خواهد شد.
استنشاق :تنفس در گرد و غبار ممکن است منجر به سرفه شود و ممکن است سبب حساسیت پوستی شود.
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سمیت حاد:
 LD50خوراکی (موش) 6207 :میلی گرم بر کیلوگرم
بخش دوازدهم :اطالعات زیست محیطی
سمیت محیطی :از آلوده شدن آبراه ها جلوگیري کنید.شناسی

سمیت ماهی:
(LC50ماهی قرمز96،ساعت)100mm/m :
96،Mosquitofish(LC50ساعت)37mm/m :
96، Largemouth(LC50ساعت)250mm/m :
15، Water Flea(LC50دقیقه)136mm/m :
تجزیه پذیري و زیست پذیري :در دسترس نیست.
تاثیرات محیطی  :ممکن است براي زندگی آبزیان مضر باشد .سمیت در درجه اول با اسید همراه است.
بخش سیزدهم :اطالعات مربوط به دفع
شناسی

مطابق با مقررات دفع زباله هاي شیمیایی کشور مربوطه آن را معدوم کنید.
کد دفع زباله :نامشخص است.
بخش چهاردهم :اطالعات حمل و نقل
شناسی
چه ها اطمینان حاصل کنید.
در حین حمل و نقل از بسته شدن تمام درپوش ها  ،دری
حمل و نقل جاده اي و ریلی :سولفات آلومینیوم ماده خطرناکی براي حمل و نقل جاده اي و ریلی محسوب
نمی شود.
حمل دریایی :در دسته مواد خطرناک با شاخص حمل بین المللی دریایی  IMDGقرار ندارد.
حمل هوایی :سولفات آلومینیوم در دسته مواد خطرناک با شاخص کد فرودگاهی انجمن بین المللی حمل و
نقل هوایی  IATAقرار ندارد.

بخش پانزدهم :اطالعات نظارتی
شناسی

طبقه بندي ماده یا مخلوط:
تحریک پوست :دسته 2
آسیب دیدگی چشم :دسته 1
بیانیه خطر:
 H315باعث تحریک پوست می شود.
 H318باعث آسیب جدي در چشم می شود.
برنامه سموم ) :)SUSMPهیچ یک اختصاص داده نشده است.
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بخش شانزدهم :اطالعات تکمیلی
شناسی

اعتقاد بر این است که اطالعات فوق صحیح بوده و بهترین اطالعات را در حال حاضر در اختیار ما قرار می
دهد .با این حال  ،ما هیچگونه ضمانتی در مورد تجارت و یا ضمانت نامه دیگري با بیان چنین اطالعاتی نداریم
و هیچ مسئولیتی در نتیجه استفاده از آن بر عهده نمی گیریم .کاربران باید براي تعیین مناسب بودن اطالعات
براي اهداف خاص خود  ،تحقیقات خود را انجام دهند.
مسئولیت تهیه یک محل کار ایمن بر عهده کاربر است .کاربر باید سالمتی را در نظر بگیرد.
خطرات و اطالعات ایمنی موجود در اینجا به عنوان راهنما است و باید از اقدامات احتیاطی الزم در آن استفاده
شود.
( 2019/08/06میالدي)
تاریخ ایجاد( 1398/05/15 : MSDSه.ش)
واژه نامه:
 :PELحد مجاز قرار گرفتن در معرض
 :Ppmقسمت در میلیون
 :RCRAقانون حفظ منابع و بازیابی منابع
 :SARAقانون اصالحات و مجوزهای فوق العاده
 :TSCAقانون کنترل مواد سمی

 :ASGIHکنفرانس دولتی آمریکا بهداشت حرفه اي صنعتی
 : CAS#شماره شناسایی جهانی مواد شیمیایی
 :N/Aنامشخص
 :NTPبرنامه ملی سم شناسی
 :OSHAاداره ایمنی و بهداشت حرفه ای
منابع:
www. epa.tas.gov.au-1
www.cleartech.ca-2
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