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 Al2(SO4)3.16H2Oفرمول شیمیایی:                                   %17سولفات آلومینیوم : نام محصول

سولفات  -زاج سفید -آلوم -سولفات الومینیوم تصفیه آب -آلومینیوم تري سولفاتنام تجاري و نام هاي دیگر : 

 آلومینیوم جامد

  Aluminum and compounds/inorganic aluminum compound sulfate/alum:خانواده شیمیایی

 ، کاغذ و پالپ ، عامل دفع شونده ، مقاوم در برابر آتش ، pHآب ، فلوکوالنت ، کنترل  هیتصفموارد مصرف: 

 .زوریکننده کف ، رنگ ، جوش ، پارچه چاپ ، کاتال تیتقو

 )ریتکو شیمی(فنی مهندسی شیمی تبادل امیرکبیر کننده: شرکت  تولیدشرکت 

 39واحد  -10طبقه  -برج آرمان -11 ثمینبش م-شهر رجایی راه سه–کرج -البرز –ایران 

02634437840-02634437841 

 

 رانداز خط چشم

 .پودر ریز به رنگ سفیدحاالت فیزیکی: 

 خطرات بالقوه:

 .هیقرن به یاحتمال بیآس شود. یم چشم و سوزش  کیچشم: باعث تحر

 پوست مضر باشد. قیشود. ممکن است در صورت جذب شدن از طر یپوست م کی: باعث تحرپوست

 يقهوه ا يها لکه ایجاد در پوست و دیشد یدرد و سوختگ جادیرطوبت وجود دارد ممکن است باعث ا یوقت ای

 گردد.پوست می  یخشک شدن و ترک خوردگ و یا قرمز شده و باعث زرد

 شود.می تهوع عامل شده و ممکن است باعث سوزش دستگاه گوارش  :شدن دهیدر صورت بلع عوارض

 ..دچار سوزش نمایدنموده و  کیها را تحر هی، گلو و ر ینیممکن است ب غبار و گرد استنشاق: استنشاق

  .شود هیکبد و کل بی: ممکن است باعث آسمزمن

 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 

WWW.RAETCOCHEMI.IR 

MSDS 

Aluminium Sulphate Sulid 

 توضیحات محصول بخش اول: 

 شناسایی خطراتبخش دوم: 
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 :                                                                                قرار گرفتن در معرض  يها تیمحدود

OEL / TWA: 2mg / m3 
 

 درصد خلوص #Cas نام شیمیایی

 %99 3-01-10043 %17سولفات آلومینیوم 

 

 

در حین شستشو گاهی و  د،ییبشو قهیدق 15آب به مدت حداقل  يادیصله چشم ها را با مقدار زچشم: بالفا

 .را باز و بسته کنید پلک ها

دقیقه بشویید و همزمان اگر ماده با لباس 15پوست: بالفاصله پوست را با مقدار زیادي آب و صابون به مدت 

 .مراجعه کنیدپزشک  بهادامه آن ،  ای کیصورت بروز تحردر  برخورد کرده آن را از تن دربیاورید.

، گر تنفس دشوار استااستنشاق: فرد را بالفاصله به هواي تازه منتقل کنید و در حالت استراحت قرار دهید.

 .دیکن خبرفوراً پزشک را و . استفاده نمایید ژنیاکسازکپسول 

ماسک جهز به شیر یک طرفه یا سایر دستگاه هاي  درصورت وضعیت بد فرد مبتال و نیاز به تنفس مصنوعی از

 تنفسی دیگر استفاده کنید.

پس از اقدامات اولیه حتما به پزشک عالئم حیاتی را یادداشت و به پزشک تحویل دهید. در تمامی مراحل 

 مراجعه کنید.

  

 

 قابل اشتعال رغی: يریاشتعال پذ طیشرا

 ندارد.  يکاربرد(:  (LELنییحد پا      ندارد.  يکاربرد(:  (UELحد باال            حدود اشتعال/ انفجار:

از عوامل متناوب با  دیبا قیماده در هنگام اطفاء حر نیاحتراق و اشتعال ا تیمواد اطفاء کننده: بعلت عدم قابل

ه دش کننده آب استفاتوجه شود به هیچ عنوان از خامو استفاده نمود. طیموجود در مح حتراقا مـواد در حـال

 نشود.

.  دییاقدام نما قینسبت به اطفاء حر منیا یتینموده و از فاصله و موقع هیرا تخل طی: محقیروش اطفاء حر

باد را  انیجر،اطفاء  اتیعمل نیدر اثر حرارت باال در ح یسم يگازها جادیو ا ومینیآلوم سولفات هیبعلت تجز

 ياسپر لهیوسه ب دینمود. محفظه ها با زولهینشده اند ا قیحر دچار را که هنـوز يموادباید در نظر گرفت.  دیبا

سولفات  هیاز تجز ی. محصوالت ناشدیننما مراقب بود تا آب به داخل محفظـه نفـوذ دیآب خنک شوند . با

 يحفاظت فرد زاتیتجه از ـدیبا ـقیاطفـاء حر نیدر ح نیباشند، بنابر ا یمضر م یسالمت يخورنده بوده و برا

 مناسب استفاده نمود.

 ـتیو تقو یبانیپـشت ـزیرا ن ـقیسـوزد و حر ینم ومینی: سولفات آلوميعاد ریغ يها قیو حر يخطرات انفجار

شود . در اثر واکنش  یگوگرد م دیاکس ایگوگرد و  دیاکس يد جادیباعث اباال  يحرارتهااما در  ـدینما ینمـ

 ترکیب / اطالعات در مورد مواد تشکیل دهنده بخش سوم: 

 

 اقدامات اولیه: چهارمبخش 

 

 اقدامات مبارزه با آتش سوزي: پنجمبخش 
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گاز  ياز فلزات باعث آزاد ساز یشود که در اثر واکنش با بعض یم دیتول کیدسـولفوریاس آبدو گاز بـا  نیا

 .انفجار دارد تیشود که قابل یم دروژنیه

 قابل اشتعال رغی....  ……… يریاشتعال پذ طیرا

 

 .دیگرد و غبار اجتناب کن دیکردن، از تول زیدر طول تم

توسـط افـراد  يمحدود گردد ، پاکساز يپاکساز انیتا پا ینشت يدارا طیبه مح ی: دسترسيپاکساز يوشهار

 مناسب استفاده گردد. يحفاظت فرد زاتیاز تجه زیانجام شود و ن دهید آموزش کـار آزمـوده و

 يفاضالب و آب خوددار يمواد به مجار ختنیشده تماس حاصل نشود از ر ختهی: با مواد ريمراحل پاکساز

 .دیزیشده را در ظروف مناسب بر چسب دار بر يآور . مواد جمـع دیینما

با توجه به د  ایاستفاده نمود و  ازیشده را در موارد مورد ن يتوان مواد زائد جمع آور ی: معاتیدفع ضا يروشها

 نسبت به دفع آنها اقدام نمود. ستیز طیحفاظت مح سازمان يستور العملها

 

 

 یکنترل زاتیاز تجه دیباشد با یجامه محرک م کیماده  نیا نکهی: بعلت ا ییو جابجـا ينگهدار طیشرا

 دیو غبار با گرد جادیماده استفاده نمود . از ا ییجابجا نیمناسب در ح يفرد کنترل زاتیتجه زیمناسب و ن

و  يقـو يکننـده هـا دیآب و اکـس ـریطقازگار تاد را بصورت جداگانه از مواد ناسمو نیا دی. بانمود يخوددار

راندمان باال  يدارا لتریبا ف یبرق ياز جارو دیشده با ختهیو غبار ر گرد يجمع آور يبرا نگهداشت بازهـا

 و حرارت باشد. دی، خنک و دور از نور خورش خشک ـدیاستفاده نمود . محل انبـار با

 

 

 دیشود با یمواد استفاده م نیو استفاده از ا يساز رهیذخ يکه برا ی: امکاناتیمهندس يکنترل هاپارامتر هاي 

نگه داشتن غلظت هوا  نییپا يبرا یکاف هیمجهز باشد. از تهو یمنیچشم و دوش ا يبه دستگاه شستشو

 .دیاستفاده کن

 استفاده نمود. یموضع هیتهو ستمیاز س دیگردو غبار وجود دارد با جادیکه امکان ا ییندهای: در فراهیتهو

 :يفرد حفاظت لیوسا

 شده است. هیکننده هوا توص هیتصف ایهوا رسان و  يها : استفاده از ماسکیتنفس

 شده است. هیتوص ییایمیدر برابر مواد ش : دستکش ، لباس کار و کفش مقاومیپوست

 شده است. هیتوص ياضطرار يو چشم شو ییایمیمقاوم در برابر مواد ش یمنیا ينکهای: استفاده از عیچشم

 است. یکار الزام طیدر مح یمنی: وجود دوش ایاقالم حفاظت ریسا

 

 

 

 

 اقدامات در برابر انتشار تصادفیششم: بخش 

 

 حمل و نقل و ذخیره سازيهفتم: بخش 

 

 اطالعات در مورد حفاظت شخصیهشتم: بخش 
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 : جامدیبدن تیضعو

 سفید: رنگ

 بو ی: ببو

 Al2(SO4)3.14H2Oفرمول مولکولی: 

 594وزن مولکولی: 

 .ستیبخار: در دسترس ن فشار

 .ستیبخار: در دسترس ن تراکم

 در دسترس نیست.جوش:  نقطه

 در دسترس نیست. / نقطه ذوب: انجماد

 گرادیدرجه سانت0 يگرم آب در دما 1000گرم در 870:. تیحالل

PH  :3.5    (%1 )محلول 

 

 

 جیآبدار به تدر ریغ ومینیاست. در صورت مواجهه با هوا، سولفات آلوم داریپا یعی: در حالت طبيداریپا تیوضع

 گردد. یم کیسولفور دیاس لیحرارت باعث تشک جادینموده و در اثر بر هم کنش با آب و ا جذب رطوبت هوا را

و واکنشگر با آب مانند اولئوم ( ، از  ییایو مواد نا سازگار )مواد قل C °760باالتر از  ياجتناب: دما طیشرا

از مواجهه با آب،  دیبا نیاجتناب نمود . همچن دیباال با يماده، رطوبت و دما نیهوا از ا در ذرات معلـق جـادیا

 دیدروکسیه ریطق) ت يقو ي( و بازهادهای)پرکلراتها، پراکس يقو يها کننـده دیاکـس ک،یدسولفوریاشکال اس

 ( اجتناب نمود.میسد

 سولفور يدهای، اکس ومینیآلوم دی، اکس کیسولفور دی: اسهیمحصوالت خطرناک حاصل از تجز

 .افتدیاتفاق ب ستیخطرناک: ممکن ن ونیزاسیمر یپل 

 

 

 يبرا یعوارض جانب چی، ه ردیو محصول مورد استفاده قرار گ یمنیبرگه داده ا نیمحصول مطابق با ا اگر

 .رود یانتظار نم یسالمت

 شود عبارتند از: جادیاز حد ممکن است ا شیکه در صورت عدم سوءاستفاده از محصول و بروز ب یعوارض 

 تواند منجر به حالت تهوع ، استفراغ ، اسهال و سوزش معده شود. ی: بلع مبلع

 بیتواند منجر به آس یچشم م ی. آلودگاست چشم دیکننده شد کیماده تحر کیاین ماده : یچشم تماس

 شود. یدائم

 خواهد شد. کیبا پوست: تماس با پوست باعث تحر تماس

 و ممکن است سبب حساسیت پوستی شود. شود: تنفس در گرد و غبار ممکن است منجر به سرفه استنشاق

 خواص فیزیکی و شیمیایینهم: بخش 

 

 پایداري و واکنش پذیريدهم: بخش 

 

 (توکسیولوژیک)اطالعات سم شناسییازدهم: بخش 
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 حاد: تیسم

LD50 لوگرمیگرم بر ک یلیم 6207)موش(:  یخوراک 

 

 

 .دیکن يریاز آلوده شدن آبراه ها جلوگ :یطیمح تیسم

  : یماه تیسم

 LC50،100     ساعت(: 96)ماهی قرمزmm/m 

LC50(Mosquitofish،96 :)37ساعتmm/m 

LC50( Largemouth،96 :)250ساعتmm/m 

LC50( Water Flea،15 :)136دقیقهmm/m 

 .ستنی دسترس در :يریپذ ستیزو  يریپذ هیتجز

 .همراه است دیدر درجه اول با اس تیمضر باشد. سم انیآبز یزندگ يممکن است برا:  یطیمح راتیتاث

 

 

 مطابق با مقررات دفع زباله هاي شیمیایی کشور مربوطه آن را معدوم کنید. 

 کد دفع زباله: نامشخص است.

 

 

 اطمینان حاصل کنید.ها  چهیدرپوش ها ، در تماماز  بسته شدن حمل و نقل  نیدر ح

محسوب  یلیو ر يحمل و نقل جاده ا يبرا یماده خطرناک ومینیسولفات آلوم: یلیو ر يحمل و نقل جاده ا

 شود. ینم

 قرار ندارد. IMDG ییایدر یالملل نی: در دسته مواد خطرناک با شاخص حمل بییایدر حمل

حمل و  یالملل نیانجمن ب یدر دسته مواد خطرناک با شاخص کد فرودگاه ومینی: سولفات آلومییهوا حمل

 قرار ندارد. IATA یینقل هوا

 

 

 مخلوط: ایماده  يطبقه بند

 2دسته : پوست کیتحر

 1دسته  :چشم یدگید بیآس

 :خطر هیانیب

H315 شود. یپوست م کیباعث تحر 

H318 شود. یدر چشم م يجد بیباعث آس 

 اختصاص داده نشده است. کی چیه(:  (SUSMPسموم برنامه

 اطالعات زیست محیطیدوازدهم: بخش 

 شناسی 

 

 اطالعات مربوط به دفع: سیزدهمبخش 

 شناسی 

 حمل و نقلاطالعات چهاردهم: بخش 

 شناسی 

 اطالعات نظارتی: پانزدهمبخش 

 شناسی 
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 یما قرار م اریاطالعات را در حال حاضر در اخت نیبوده و بهتر حیاست که اطالعات فوق صح نیاعتقاد بر ا

 میندار یاطالعات نیچن انیبا ب يگریضمانت نامه د ایدر مورد تجارت و  یضمانت چگونهیحال ، ما ه نیدهد. با ا

مناسب بودن اطالعات  نییتع يبرا دی. کاربران بامیریگ یماستفاده از آن بر عهده ن جهیدر نت یتیمسئول چیو ه

 خود را انجام دهند. قاتیاهداف خاص خود ، تحق يبرا

 .ردیرا در نظر بگ یسالمت دیبر عهده کاربر است. کاربر با منیمحل کار ا کی هیته تیمسئول

الزم در آن استفاده  یاطیاز اقدامات احت دیو بااست به عنوان راهنما  نجایموجود در ا یمنیو اطالعات ا خطرات

 شود.

         )میالدي(   06/08/2019)ه.ش(              MSDS :15/05/1398 تاریخ ایجاد

 واژه نامه:
ASGIH :یصنعت يحرفه ا کا بهداشتیآمر یکنفرانس دولت                             PEL : گرفتن در معرضحد مجاز قرار                     

CAS#                                             شماره شناسایی جهانی مواد شیمیایی :Ppmقسمت در میلیون  : 
N/A :                                         نامشخص                             RCRA: منابع یابیقانون حفظ منابع و باز 

NTP                              برنامه ملی سم شناسی :                         SARA: فوق العاده یقانون اصالحات و مجوزها 

OSHA: یو بهداشت حرفه ا یمنیاداره ا                                          TSCA :یقانون کنترل مواد سم 

 
 منابع:

1-www. epa.tas.gov.au 
2-  www.cleartech.ca 

 

 اطالعات تکمیلیشانزدهم: بخش 

 شناسی 
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