
Hidrogenul sulfurat în 
industria petrolieră:
efecte, proprietăți și protecție

Hidrogenul sulfurat (H2S) este un gaz foarte toxic, o substanță des întâlnită în industria de petrol și gaze. De la procesarea 
industrială a gazelor naturale și desulfurizarea țițeiului la depozitare și transport, H2S poate să apară brusc în concentrații letale, 
fără ca oamenii să-i perceapă mirosul. Siguranța angajaților presupune înțelegerea efectelor H2S la diferite niveluri de expunere 
și cunoașterea metodelor de măsurare și de protecție corecte.

Identificarea 
surselor de pericol

Purtați echipamente 
de protecție personală

Măsurarea 
concentrației

Asigurați ventilație 
corespunzătoare

Studiați informațiile 
despre siguranță

Înainte de a începe lucrul, 
identificați locurile tipice 

în care se acumulează H2S, 
de exemplu, conducte, 

puțuri și vane. Acest aspect 
este cu atât mai important 
în cazul lucrului în spații 

închise.

Nu intrați în zona de lucru și nu 
încercați să salvați persoanele 

aflate în zone cu H2S fără 
a vă pune întâi echipamentele 

de protecție personală: aparate 
de protecție respiratorie, 

ochelari de protecție 
și îmbrăcăminte de protecție.

Măsurați întotdeauna 
concentrația de H2S înainte 

de a începe lucrul. 
Asigurați-vă că lucrătorii 
au asupra lor detectoare 

de gaz portabile, în special 
în spațiile închise, cum ar fi 
orificiile, puțurile și galeriile. 

Asigurați-vă că zona 
de lucru este ventilată 

corespunzător.

Învățați - memorați, dacă este 
posibil - planul de evacuare 
și de salvare. Familiarizați-vă 

cu reglementările de siguranță 
locale și cu echipamentele 

de protecție necesare.

Sfaturi în caz de expunere la H2S

Ce se întâmplă dacă crește concentrația de H2S?

Prag de recunoaștere, 50% din oameni 
observă mirosul

Prag de percepere a mirosului

Miros clar perceptibil

Miros ușor de observat. Expunerea 
prelungită poate suprima simțul mirosului

Modificări clinic nesemnificative ale metabolismului 
la persoanele cu formă fizică bună

Probleme oculare: iritații, dureri, injectare, 
senzație de arsură

Dureri oculare, iritații în nas și gât, dureri 
de cap, oboseală, irascibilitate, insomnie, 
tulburări gastrointestinale, pierderea poftei 
de mâncare, amețeală. Expunerea prelungită 
provoacă bronșită și pneumonie

0–20 ppm
Aceste concentrații depășesc limitele de 

expunere profesională (OEL, Occupational 
Exposure Levels) din toate regiunile.

Sunt necesare echipamentele de protecție 
respiratorie și ochelarii de protecție!
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Miros puternic, neplăcut, dar 
nu insuportabil

Miros evident de ouă clocite

Mirosul devine dulce grețos. 
Expunerea prelungită afectează 
grav ochii, provoacă migrene, 
greață, amețeală, tuse, vomă 
și dificultăți de respirație

27 Iritații instantanee la ochi și în aparatul respirator 

Simțul mirosului este paralizat în 2-15 minute

Dureri de cap, amețeală, greață

Pierderea conștienței, urmată de deces în 30-60 
de minute. Stimularea puternică a sistemului nervos 
și respirație accelerată

Pierderea instantanee a conștienței și paralizie 
respiratorie, care duc la deces
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Aceste concentrații depășesc limitele de pericol 
imediat la adresa vieții și a sănătății (IDLH, Immediately 

Dangerous to Life and Health).

Aparatele de respirație cu purificator de aer 
nu mai sunt suficiente, este nevoie de dispozitive 
cu alimentare cu aer și de protecție pentru ochi.

Efectele H2S asupra 
corpului uman
Chiar și cantitățile minuscule de H2S pot 
produce efecte dăunătoare: atacă plămânii 
și sistemul nervos central și provoacă iritații 
ale pielii și ale mucoaselor. 

Simptomele tipice ale intoxicației cu H2S 
sunt durerile de cap, oboseala, amețeala, 
uscăciune în gură, anxietatea, agitația, 
confuzia, lipsa de coordonare și 
problemele senzoriale.

Iritații oculare — dureri, 
lăcrimare și fotosensibilitate

Simptome neurologice — amețeală, 
dureri de cap, greață, șoc, confuzie, 

pierderea conștienței

Simptome pulmonare — dureri 
în gât, tuse, apăsare în piept, 

lichide în plămâni, apnee

„Knockdown” — expunerea 
scurtă la concentrație mare

Deces — prin 
asfixiere

Blochează alimentarea 
celulelor cu oxigen

Simțul mirosului este 
suprimat

Iritații ale pielii


