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SAFETY DATA SHEET 

 )Copper (ll) Sulfide( (II) مس يدسولف

  : هويت ماده1بخش
 شناسايي ماده

 نام ماده )Copper (ll) Sulfide( (II) سولفيد مس

1317-40-4 CAS-No 
215-271-2 EC-NO 

 شده: خطرات شناسايي2بخش

 بندي ماده يا مخلوط طبقه

  No 1272/2008 (EC) بندي توسط الزاماتهطبق
  بندي نشده است.ي خطرناك براي سالمتي و محيط زيست طبقهعنوان مادههب CLPبراساس قوانين 

  كاربرد ندارد.: EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC بندي توسط الزاماتطبقه
  برد ندارد.: كارخطرات ويژه براي انسان و محيط زيست ياطالعات درباره

  : اطالعاتي شناخته نشده است.بندي نشده استخطراتي كه طبقه
 اجزاي برچسب

 كاربرد ندارد.: No 1272/2008 (EC)گذاري توسط الزاماتبرچسب

 تصويري كاربرد ندارد.

 عبارت كاربرد ندارد.

 كاربرد ندارد. :Hazard statement(s) عبارات خطر

 است. كنترل نشده: WHMISبندي طبقه

  بنديسيستم طبقه
  )HMIS )0-4بندي دسته

  1خطرات فيزيكي:                          1پذيري: اشتعال                      1بهداشتي (اثرات حاد)= 
  ديگر خطرات
  vPvBو  PBTنتايج ارزيابي 

  
  كاربرد ندارد.

  
PBT  و vPvB  
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 هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش

 هاي اوليه تشريح اقدامات كمك

  در صورت تنفس
  هواي تازه فراهم كنيد. در صورت نياز، به مصدوم تنفس مصنوعي بدهيد. بيمار را گرم نگه داريد. 

 پيگيري كنيد. را فوراًهاي پزشكي توصيه

  پوستي يدر صورت مواجهه
  كشي كنيد. طور كامل آببا صابون و آب بشوئيد و به فوراً

 پيگيري كنيد. هاي پزشكي را فوراًتوصيه

  چشمي يدر صورت مواجهه
 مدت چند دقيقه زير جريان آب بشوييد. به پزشك مراجعه كنيد.هاي باز را بهچشم

  در صورت خوردن
 هاي پزشكي را پيگيري كنيد.درمان

 ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم

 .تري در دسترس نيستاطالعات بيش

 هاي خاص مورد نيازشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان

 اطالعاتي در دسترس نيست.

 حريقهاي اطفاء: روش5بخش

 كنندهخاموش وادم

  مناسب يكنندهخاموش يماده
  ننده. از آب استفاده نكنيد.كپودر خاموش

 خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط 

  كند:اين ماده در حريق مواد زير را آزاد مي
  سولفيد هيدروژن

  (SOx) اكسيدهاي گوگرد 
  اكسيد فلزي

  نشانانتوصيه براي آتش
 وسايل حفاظت فردي:

  استفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين
  سري غير قابل نفوذاستفاده از لباس حفاظتي سرتا

  
  
 

 : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

 شيميايي ويژگي  مواد

1317-40-4 Copper (ll) sulfide CAS-No Description 
215-271-2 EC-No 
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  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
  هاي اضطراري تجهيزات حفاظتي و رويه هاي فردي،احتياط

  از تجهيزات حفاظتي استفاده كنيد. 
  حفاظتي را دور نگه داريد. يافراد فاقد وسيله

  ي كافي را فراهم سازيد. تهويه
  زه ندهيد ماده بدون مجوزهاي قانوني در محيط زيست رها شود.اجا: هاي زيست محيطياحتياط

  هاي آبي راه پيدا كنند.راه به سيستم فاضالب و اجازه ندهيد مواد
  اجازه ندهيد مواد به زمين و خاك نفوذ كنند.

  ها و وسايل براي رفع آلودگيروش
  با كمك وسايل مكانيكي ماده را برداريد.

  پيشگيري از خطرات ثانويه
  اي الزم نيست.اقدامات ويژه

  ها منابع براي ساير بخش
  را ببينيد. 7بخش  ،براي اطالع از كاربرد ايمن ماده

  را ببينيد. 8بخش  ،براي اطالع از تجهيزات حفاظت فردي
  را ببينيد.  13بخش  ،براي اطالعات دفع مواد زائد

 : حمل و انبار7بخش
  ها براي حمل و انبار ايمناحتياط

  شده را در مكان خشك و خنك نگه داريد.ظرف محكم بسته داري كنيد.طور محكم و مهر و موم نگهظرف را به: لحم
  .شودژن تشكيل ميوسولفيد هيدر ،در واكنش با اسيدها در برابر آب و رطوبت از ماده محافظت كنيد.حفاظت در برابر احتراق و انفجار:  ياطالعات درباره

  شامل مواد ناسازگارشرايط انبار ايمن 
  اي وجود ندارد.: الزامات ويژهالزامات شرايط انبار كاال و مخازن

  : اطالعاتي شناخته نشده است.درخصوص انباركردن در يك انبار مشترك اطالعات
  ا در مكان خشك و خنك نگه داريد.شده رظروف محكم بسته .داري كنيدطور محكم و مهر و موم نگهظرف را بهداري: ي شرايط نگهاطالعات ديگري درباره

  اطالعات ديگري در دسترس نيست.هاي خاص: استفاده
  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش

  هاي فني:طراحي سيستم ياطالعات اضافي درباره
  .در نظر گرفته شود، ft/min100 هود حداقل يموضعي بايد متناسب با مواد شيميايي خطرناك طراحي و متوسط سرعت دهانه يتهويه

  عوامل كنترل 
  عناصر با مقادير مجاز كه نياز به نظارت در محل كار دارند:

  :1391 حدود مجاز براساس الزامات ملي ايران

  عنوان مس)(به فيوم، گرد و غبار و  ميست
(fume)3=0.2 mg/mOEL 

(dust,mist)3=1 mg/mOEL 

  : اطالعاتي وجود ندارد.اطالعات اضافي
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  هاي مواجههنترلك
  تجهيزات حفاظت فردي

  بايد اقدامات معمول پيشگيرانه براي استفاده از مواد شيميايي دنبال شود.: اقدامات حفاظتي و بهداشتي عمومي
  جا كنيد.هجاب هاي آلوده و كثيف را فوراًلباس داري شود.تغذيه نگهو  هادور از مواد غذايي، نوشيدني

  ارگونومي متناسب با محيط كار را تامين كنيد. پايان كار بشوييد.ها را قبل از استراحت و دست
  حفاظت تنفسي مناسب استفاده كنيد. ياز وسيله ،هاي باالدر غلظت: حفاظت تنفسي
بلكه به  ،هاهاي مناسب نه تنها به جنس آنها قبل از استفاده بايد كنترل شوند. انتخاب دستكشدستكش. هاي غير قابل نفوذدستكش: هاحفاظت دست

  هاي مختلف، متفاوت است.كيفيت محصوالت شركت ها نيز بستگي دارد.كيفيت آن
  هاي ايمنيعينك: حفاظت چشم
  لباس كار حفاظتي: حفاظت بدن

شوراي  21/3/1390 مصوب "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر: 
 ايران، الزامي است. عالي حفاظت فني و بهداشت كار

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي

  ظاهر پودر
  رنگ سياه
  بو بوبي

  آستانه بو تعيين نشده است.
 pH  .كاربرد ندارد

103 °C (217 °F) ذوب ينقطه  
220 °C (428 °F) جوش ينقطه  

  تصعيد يدماي اوليه تعيين نشده است.
  اشتعال ينقطه  كاربرد ندارد.

  (جامد،گاز) قابليت اشتعال قابل اشتعال نيست.
  دماي اشتعال تعيين نشده است.
  دماي تجزيه تعيين نشده است.
  خود اشتعالي  تعيين نشده است.

  خطر انفجار  .خطر انفجار وجود ندارد
  )حد پايينو  حد باال( انفجار يآستانه  .استتعيين نشده 
 فشار بخار  كاربرد ندارد.

4.6  g/cm³ (38.387  lbs/gal)  20دانسيته در°C(68°F) 

  نسبي يدانسيته تعيين نشده است.
  بخار يدانسيته  .كاربرد ندارد
  تبخير يدرجه  .كاربرد ندارد

 قابليت انحالل در آب  .شودبه آرامي تجزيه مي

  اكتانول/آب)-n( ضريب توزيع  يين نشده است.تع
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Dynamic.كاربرد ندارد :                                          Kinematic.يسكوزيتهو   : كاربرد ندارد  
  اطالعاتي در دسترس نيست: ساير اطالعات

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  پذيريواكنش

 اطالعاتي شناخته نشده است.

  پايداري شيميايي
 پايدار است. شده براي انبار،تحت شرايط توصيه

  حرارتي/ شرايط اجتناب  يتجزيه
 تجزيه اتفاق نخواهد افتاد. ،اگر براساس توضيحات داده شده ذخيره و استفاده شود

  هاي احتمالي خطرناكواكنش
 كند.گازهاي سمي آزاد مي ،در تماس با اسيدها

  مواد ناسازگار
 عوامل اكسيدكننده

   محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه
  سيد سولفوردي اك

  سولفيد هيدروژن
 فلزي اكسيدفيوم 

  شناسياطالعات سم:11بخش
  شناسياثرات سم

  مسموميت حاد
   اي نيست.اثرات شناخته شده

 : اطالعاتي وجود ندارد.بنديمربوط به طبقه LD50/LC50مقادير 

  آوري مشاهده نشده است.اثر زيان ،مسموميت حاد هايآزمايش مالحظات: در
  يا خورندگي پوستتحريك 

  ممكن است سبب تحريك شود.
  تحريك يا خورندگي چشم

  ممكن است سبب تحريك شود
  شناخته نشده است. زايييتاثرات حساس :حساسيت

 جنسياثر موتاژن برسلول 

  اي وجود ندارد.اثرات شناخته شده
  )Carcinogenicity( زاييسرطان

  موجود نيست. ACGIHيا  EPA, IARC, NTP, OSHAن ماده در زايي اياي از سرطانبندي شدهاطالعات طبقه
  سميت دستگاه توليدمثل 

  اثرات شناخته شده اي وجود ندارد.
  يك بار مواجهه -هاي خاص هدفسميت ارگان

  اثرات شناخته شده اي نيست.
  اي نيست.اثرات شناخته شده: تكراري يمواجهه -هاي خاص هدفسميت ارگان
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  اي نيست.شناخته شده اثرات: خطر تنفسي
  مسموميت مزمن نيمه حاد

هاي قرمز، آسيب كبد، ها و سيستم دستگاه تنفسي شود. ممكن است سبب تب فيوم فلزي، هموليز گلبولتركيبات مس ممكن است باعث تحريك پوست، چشم
تشنج، شوك، كما و مرگ گرفتگي عضالت،  گيجه، كم خوني،ها و پانكراس شود. خوردن ماده همچنين ممكن است باعث استفراغ، شكم درد، سرها، كليهريه

  شوند. هاي آلرژيكهاي مس ممكن است باعث واكنششود. محلول
  اي نيست.اثرات شناخته شده: مسموميت مزمن نيمه حاد

  طور كامل شناخته نشده است. هسميت حاد و مزمن از اين ماده بساير اطالعات: 
 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت 
  سميت براي آبزيان

 تري در دسترس نيست.اطالعات بيش

  پذيريمقاومت و تجزيه
 اطالعاتي در دسترس نيست.

  احتمال تجمع زيستي
 اطالعاتي در دسترس نيست.

  در خاك نفوذ 
 اطالعاتي در دسترس نيست.

  تراطالعات زيست محيطي بيش
  ي در محيط زيست آزاد شود.اجازه ندهيد ماده بدون الزامات قانون: نكات عمومي

  از انتقال ماده به محيط زيست اجتناب كنيد.
 كاربرد ندارد. : خيلي پايدار و قابل تجمع زيستي)( PBT، vPvBنتايج ارزيابي 

  اطالعاتي در دسترس نيست.: آورساير اثرات زيان
  مالحظات دفع:13بخش

  هاي دفع مواد زائدروش
  گرفتن الزامات قانوني بايد دفع شوند. مواد زائد با در نظر توصيه:

  بسته بندي مواد آلوده
  بندي شوند.مواد زائد با در نظر گرفتن الزامات قانوني بايد بسته توصيه:

 مديريت نونقا اجرايي نامهمجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"
  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل:14بخش

  ماده ي خطرناكي براي حمل و نقل نيست.

-  UN number 
DOT, IMDG, IATA 

1.14 

-  UN proper shipping name 
DOT, IMDG, IATA 

2.14 

-  Transport hazard class(es) 
DOT, ADR, IMDG, IATA Class 3.14  

-  Packing group 
DOT, IMDG, IATA 

4.14  
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  5.14 خطرات محيطي  كاربرد ندارد.

  6.14  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط كاربرد ندارد.

  كاربرد ندارد.
  اي با توجه بهصورت عمدهحمل و نقل به

 Annex II of MARPOL 73/78 
& the IBC Code 

7.14  

 نيست. مطابق مشخصات ذكر شده خطرناك

 
-  

  ترحمل و نقل/ اطالعات بيش
DOT 

Marine Pollutant (DOT) 
8.14  

 : اطالعات قانوني15بخش

  قوانين خاص ايمني، بهداشتي و زيست محيطي براي اين ماده يا مخلوط
  آژانس حفاظت محيطي مواد سمي و كنترل مواد شيميايي آمريكا آمده است. در فهرستتمامي تركيبات اين محصول 

  آمده است. (DSL)كانادا  مواد داخلي فهرستمي تركيبات اين محصول در تما
  ارزيابي ايمني شيميايي انجام نشده است.ارزيابي ايمني مواد شيميايي: 

  

  : ساير اطالعات16بخش 
 1395پاييز   تهيه تاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Alfa Aesar: 2014  منابع و ماخذ
 )1391 آور در ايران (ويرايشكتاب حدود مجاز مواجهه شغلي با عوامل زيان

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال -1
 تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
سازي نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، بوميكه م

  شده است.
  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات

  شود. استفاده آن
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

  باشد.تعلق به اين دو نهاد ميي حقوق مادي و معنوي آن ماصفهان تهيه شده است و كليه


