
I Теоретична частина 

Характеристика НХР сірчистий ангідрид. 

Токсикологічні характеристики. 

Повітря 

Клас небезпеки 3. 

ГДК максимально разова 0,5 мг / м ³. 

ГДК середньодобова 0,05 мг / м ³. 

ПДК у робочій зоні 10 мг / м ³. 

Вода 

ГДК у рибогосподарських водоймах 1,9 мг / л 

Летальна концентрація. 

3,5 мг / м ³. 

1. Основні властивості. 

Оксид сірки (VI) (сірчаний ангідрид, треокісь сірки, сірчаний газ) SO3 - 

вищий оксид сірки, тип хімічного зв'язку: ковалентний полярна хімічний 

зв'язок. У звичайних умовах легколетучих безбарвна рідина з задушливим 

запахом. При температурах нижче 16,9 ° C застигає з утворенням суміші різних 

кристалічних модифікацій твердого SO3.  

Знаходяться в газовій фазі молекули SO3 мають плоске Тригональна будову з 

симетрією D3h (кут OSO = 120 °, d (SO) = 141 пм.) При переході в рідкий і 

кристалічна стану утворюються циклічний тример і зигзагоподібні ланцюга.  

Твердий SO3 існує в α-, β-, γ-і δ-формах, з температурами плавлення 

відповідно 16,8, 32,5, 62,3 та 95 ° С і що розрізняються за формою кристалів і 

ступеня полімеризації SO3. α-форма SO3 складається переважно з молекул 

тримера. Інші кристалічні форми сірчаного ангідриду складаються з 

зигзагоподібних ланцюгів: ізольованих у β-SO3, з'єднаних в плоскі сітки у γ-SO3 

або в просторові структури у δ-SO3. При охолодженні з пари спочатку 

утворюється безбарвна, схожа на лід, нестійка α-форма, яка поступово переходить 

у присутності вологи в стійку β-форму - білі «шовковисті» кристали, схожі на 

асбест. Зворотний перехід β-форми в α-форму можливий тільки через 

газоподібний стан SO3.Обидві модифікації на повітрі «димлять» (утворюються 

крапельки H2SO4) внаслідок високої гігроскопічності SO3. Взаємний перехід в 

інші модифікації протікає дуже повільно.Розмаїтість форм триоксид сірки 

пов'язано зі здатністю молекул SO3 полімеризовані завдяки освіті донорно-

акцепторних зв'язків. Полімерні структури SO3 легко переходять один в одного, і 

твердий SO3 зазвичай складається з суміші різних форм, відносний вміст яких 

залежить від умов отримання сірчаного ангідриду. 

 

 

 



2.  Вибухо- та пожежонебезпечність. 

 

Тонкоподрібнений сірка схильна до хімічного самозаймання в присутності 

вологи, при контакті з окислювачами, а також у суміші з вугіллям, жирами, 

маслами. Сірка утворює вибухові суміші з нітратами, хлорат і 

перхлорат. Самозаймається при контакті з хлорним вапном.  

Засоби гасіння: розпорошена вода, повітряно-механічна піна.  

Виявлення горіння сірки є важкою проблемою. Полум'я складно виявити 

людським оком або відеокамерою, спектр блакитного полум'я лежить в 

основному в ультрафіолетовому діапазоні. Горіння відбувається при низькій 

температурі. Для виявлення горіння тепловим сповіщувачем необхідно 

розміщувати його безпосередньо близько до сірки. Полум'я сірки не випромінює в 

інфрачервоному діапазоні. Таким чином воно не буде виявленої распространнимі 

інфрачервоними сповіщувачами. Ними будуть виявлятися лише вторинні 

спалаху. Полум'я сірки не виділяє пари води. Таким чином детектори 

ультрафіолетових сповіщувачів полум'я, що використовують з'єднання нікелю не 

будуть працювати.  

Для ефективного виявлення полум'я рекомендується використовувати 

ультрафіолетові сповіщувачі з детекторами на основі молібдену. Вони мають 

спектральний діапазон чутливості 1850 ... 2650 ангстрем, який підходить для 

виявлення горіння сірки.  

У грудні 1995 року на відкритому складі сірки підприємства, розташованого в 

місті Сомерсет Вест Західної Капській провінції Південно-Африканської 

Республіки сталася велика пожежа, загинули дві людини. 

 

 

3. Небезпека для людини. 

 

Небезпека для здоров'я. 

Газоподібний діоксид сірки сильно дратує очі і дихальні шляхи, а також легкі аж 

до їх набряку. Можливий спазм голосової щілини. Контакт з рідиною призводить 

до обмороження шкіри і важких пошкоджень очей. 

Симптоми. 

Різка біль в очах, слезоточеніе. Почервоніння шкіри. Сильний дратівливий 

кашель.Задишка, втрата свідомості. 

 

 

4. Ступінь захисту. 

 

Заходи безпеки при транспортуванні і попаданні в навколишнє середовище.  

Мати засоби індивідуального захисту (протигаз, захисний костюм).  

В небезпечній зоні зупинити рух транспорту.  

При рятувальних роботах не стрибати у воду.  

Заходи щодо захисту при аваріях і ліквідація їх наслідків.  

Всіх не задіяних у ліквідації аварії осіб видалити в напрямку, протилежному 



напрямку вітру. Захистити небезпечну зону. Евакуювати людей із зони зараження 

(зона евакуації 5 км). У зону аварії входити тільки в повній захисній одежі. При 

інтенсивному витоку для осадження газів використовувати вапняне молоко, 

розчин каустичної або кальцинованої соди. Створити велику зону 

безпеки. Сповістити компетентні органи. У разі якщо речовина потрапила в 

каналізацію або систему скидання стічних вод над поверхнею виникають пари з 

сильним подразнюючою дією. На водних шляхах заборонити рух суден. При 

витоку великої кількості речовини оголосити аварійну тривогу. У житлових і 

небезпечних промислових районах провести евакуацію.  

Діоксид сірки не горить. Резервуари охолоджувати водою.  

При витоку текти усунути.  

При попаданні в проточні води необхідно здійснювати контроль на водозаборах 

питної, господарської та охолодженої води.  

При попаданні в стоячі води відгородити місце аварії. Транспортні засоби із зони 

ураження евакуювати.  

На суші необхідно обваловані місце аварії і відкачати речовина. У житлових і 

промислових районах ущільнити щілини у всіх приміщеннях, розташованих у 

низині. Усунути джерела відкритого полум'я. Залишки речовини засипати 

вбирним матеріалом, наприклад, роздрібнення вапняком, сухим піском або 

землею, зібрати і в закритому контейнері перевести на місце для поховання. 

Захист. 

Захист органів дихання: 

* Ізолюючий протигаз типу АСВ-2, ИП-4М, КИП-8; 

* Фільтруючий протигаз типу В(желт.), БКФ(защ.), М(красн.); 

Захист шкіри: 

* Захисний костюм типу КИХ-4, КАМ-1, КР-4, КР-3, ИЕ-1, Л-1, КР-100. 

 

 

5. Дезактивація. 

 

Виявлення. 

Газосигналізатори УГ-2. Метод аналізу - аналітичний, осн.реактіви - іодіда 

калію, крохмаль, йод, іодіда ртуті. При обсязі аналізір.воздуха 300 мл діапазон 

вимірювань 0 - 30 мг / куб.м, тривалість аналізу - 5 хв. При обсязі аналізір.воздуха 

60 мл діапазон вимірювань 0 - 200 мг / куб.м, тривалість аналізу - 3 хв.  

Дезактивація.  

Гашене вапно, аміак, луги, р-р соди або каустику, вода, їдкий натр, карбонат 

натрію, гідроксид кальцію. На 1т СДОР 10т води, 13т 10% NaOH або 4т 25% 

аміаку. 

 

 

 

 

 

 



6. Заходи першої допомоги. 

 

Небезпека для здоров'я.  

Сильно дратує очі і дихальні шляхи, а також легкі аж до їх набряку. Можливий 

спазм голосової щілини. Контакт з рідиною призводить до обмороження шкіри і 

важких пошкоджень очей. 

Симптоми.  

Різка біль в очах, слезоточеніе. Почервоніння шкіри. Сильний дратівливий 

кашель.Задишка, втрата свідомості.  

Перша допомога.  

Постраждалого винести на свіже повітря, зручно укласти, розстебнути 

одяг. Шкіру і слизові промивати водою або 2%-вим розчином соди. При зупинці 

дихання негайно зробити штучне дихання. Намоклі частини одягу і взуття зняти і 

прибрати. Уражені частини тіла рясно промити водою. При попаданні в очі 

промити їх 10-15 хвилин водою. Закапати в очі 30%-ий розчин альбуциду. На 

шкіру примочки з 2%-ного розчину оцтової кислоти, потім мазь або пасту 

Лассара. У ніс 4-5 крапель оливкової або вазелінової олії. Повіки розкрити 

великим і вказівним пальцями і змусити потерпілого обертати очима. Виключити 

охолодження потерпілого. Розтерти замерзлі ділянки тіла і забинтувати 

стерильним перев'язувальним матеріалом. При небезпеки втрати свідомості 

потерпілий повинен весь час знаходиться в стабільному положенні лежачи на 

боці. Транспортувати лежачи.  

Рекомендації лікаря.  

Лікування симптоматичне. При подразненні дихальних органів давати 5-10 доз на 

годину аерозолю з дексаметазоном. Закапати в очі 30%-ий розчин альбуциду. На 

шкіру примочки з 2%-ного розчину оцтової кислоти, потім мазь або пасту 

Лассара. У ніс 4-5 крапель оливкової або вазелінової олії. Строгий постільний 

режим, профілактика інфекцій. 


