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برگه اطالعات ايمني مواد شیمیايي

)(MATERIAL SAFETY DATA SHEET

نام ماده  :اسید کلریدریک

MSDS

اسامی مترادف  :جوهر نمک  ،هیدروژن کلراید ،اسید کلروهیدریک

کاربرد تجاري  :پاالیش فلزات ،اسیدشویی فوالد و ...
آدرس و تلفن شرکت سازنده  :گلپایگان-شهرک صنعتی سعید آباد -فاز دوم03133875389- 09133011439 ،
 – 1مشخصات و خواص فيزيکي و شيميايي :
حالت فيزيکي  :مایع

رنگ  :بی رنگ

بو  :دارای بوی تند

فرمول شيميايي HCL :

جرم مولکولي 36/46 g/mol :

جرم حجمي( چگالي) :

نقطه جوش  84 :درجه سانتي

فشار بخار  3/73 kPa :در 20

 : PHاسيد قوی) بين

گراد

درجه سانتي گراد

صفر تا (2

نقطه ذوب  -43 :درجه سانتي گراد

1/159 kg / L

حالليت  :قابل حل در آب است .قابليت انحالل بسيار بااليي در الکل هادارد  ،در اتر و بنزن نيز حل مي شود ،در هيدروکربن ها غير قابل حل است.

پايداری و واکنش پذیری  :این ماده تحت شرایط معمولی پایدار می باشد.

 – 2هشدارهاي حفاظتي ( عالئم ايمني ) :
بر اساس قوانين و مقررات جاری ایمنی در صورت استفاده صحيح هيچگونه خطری نخواهد داشت .
سمی

قابل انفجار

خورنده

محرک

قابل اشتعال

مضر برای محيط
زیست

اکسيدکننده

 – 3اطالعات لوزي خطر
خطرات بهداشتي (کد) 3

بسيار خطرناک  -تماسي کوچک ميتواند باعث آسيب جدی کوتاه مدت يا جراحتهای معمولي شود .

قابليت اشتعال ( کد ) 0

نمي سوزد.

قابليت فعل و انفعال شيميايي (کد 0
)

معموال پايدار
اين ماده نمي سوزد.اما در اثر تماس با فلزات ،توليد گاز هيدروژن مي کند که مخلوط اين گاز با هوا مي تواند سبب

خطرات خاص

انفجار شود

 – 4کمکهاي اولیه
در مواقع بروز حوادث شدید سریعآ با مرکز اورژانس (  ) 115تماس بگيرید و پست انتظار مربوطه را اعالم نمایيد .
دستگاه تنفس

خورنده ،بخاارات و رطوبات ایان مااده مای تواناد ساکا تحریداات شادید بينای  ،زخاد د،او  ،انساداد،

سرفه و سختی تنفس شود .در مادت مواجهاه باا ایان مااده زخاد در بينای و د،او ایجااد مای شاود .در
غ،ظت های باال موجا تورم ریوی ،اشداالت تنفسی و مرگ می شود.
تماس با پوست

اساايدی خورنااده اساات ،سااکا تحریدااات شاادید پوسااتی ( قرماازی ،تاااول و درد ) ،سااوختگی  ،بيرنگاای
پوست و صدمات پوستی می شود.

تماس با چشد

اساايدی خورنااده اساات .بخااارات ،رطوباات و قطاارات ایاان ماااده ماای توانااد سااکا تحریدااات شاادید،
سوختگی و کوری چشد شود.

ب،ع و دوارش

این محصول که مح،ولی  33درصد می باشد ،اسيدی خورنده است ،که خورده شاد و ب،عياده شاد
سکا ایجاد سوختگی و زخد در دها  ،د،و  ،مری و شدد می شود .عالئد شامل سختی در قورت داد ،
عطش  ،استفراغ و حالت تهوع ،اسهال ،صدمات شدید ،اغما و نهایتاً مرگ است.

 – 5اطفاء حريق
نقطه اشتعال ( : ) FLASH POINTاين ماده نمي سوزد.

دمای خود آتشگيری  :اطالعاتي در دسترس نمي باشد.

حد باالی انفجار (  : ) UELقابل انفجار نيست.

حد پايين انفجار (  : ) LELقابل انفجار نيست.

را از قرار درفتن در معرض دمای باال محافظت می کند.

خاموش کننده ها

تش دير نيست .با کمک افشاند اب به مخز اسيد

خطرات ویژه

این ماده نمی سوزد.اما در اثر تماس با ف،زات ،توليد داز هيدروژ می کند که مخ،وط این داز با هوا می تواند
سکا انفجار شود.

حفاظت تش نشانها

این افراد می بایستی از ک،يه تجهيزات ایمنی فردی مورد نياز نظير دستدش ،لکاس و کفش مقاوم در برابر مواد
شيميایی  ،از عينک محافظ با قاب دور چشد مواد شيميایی غير قابل نفوذ در برابر دازها و ماسک های مناسا
استفاده کنند.

سایر اطالعات

در صورت قرار درفتن اسيد ک،ریدریک در مجاورت تش سوزی ،بخارات اسيدی تشديل می شود.

 – 6اقدامات الزم در هنگام بروز حوادث
به توضيحات بخش  7و  13نيز توجه نمایيد

پس از ریزش و انتشار

منکع مولد لوددی یا فرد را به هوای زاد برده .عالئد مسموميت با این مااده  48سااعت پاس از مواجهاه
نمایا می شود .عالئد حياتی فرد (دما ،فشار خو و  ) ...را مرتا چک کنيد و به پزشک مراجعه کنيد.
تا زمانی که لوددی به طور کامل برطرف نشده  ،محيط را محدود کنيد و تميز کرد محيط لوده را فقط
توسط افراد موزش دیده انجام دهيد.این افراد می بایست از ک،يه تجهيزات ایمنی فردی مورد نياز استفاده
کنند .محيط حتما مجهز به سيستد تهویه باشد.
مواد ریخته شده را با موادی که با این ماده واکنش نمی دهند ،جمع کنيد .مواد زائاد را در داخال ظاروف
مناسا ،دربسته و با برچسا مخصوص نگهداری کنيد .محيط را با ب شستشو دهياد .ب داخال ظاروف
نگهداری وارد نشود .خنثی کرد این ماده شيميایی به وسي،ه مواد باازی مانناد کربناات سادید و هاک
صورت می ديرد .برای جذب مقادیر باقيمانده از مواد شيميایی بی اثر مانند شن و ماساه خشاک اساتفاده
شود.

 – 7جابجايي و انبارش
جابجایی

از زاد شد بخارات و ذرات ریز این مواد ج،وديری نمایيد .هميشه مطمئن باشيد که تهویه محيطی محل
حمل ونقل مناسا و کافی است.در صورت امدا به صورت بسته های کوچک در محيطی با تهویه مناسا،

حمل شوند.تجهيزات ایمنی و دوش ب و چشد شوی و امدانات و تجهيزات ایمنی جهت استفاده
اضطراری در دسترس باشد.
نگهداری و انکارش

در محيط خشک ،خنک و به دور از درما ،ب  ،اشعه مستقيد فتاب و سایر منابع مشتعل و محترق کننده
دیگر انکار شود .محيط باید مجهز به سيستد تهویه مناسا باشد .مخاز از نوع مقاوم در برابر اسيد باشند.

 -8کنترل مواجهه  /حفاظت کارکنان
لوازم حفاظت فردی

عينک مخصوص مواد شيميایی  -دستدش الستيدی مقاوم در برابر اسيد  -لکاس و کفش مقاوم در برابر
مواد شيميایی -ماسک کارتریج دار

مقادیر مجاز
اردا هدف
راه های جذب
سایر

 -9ثبات و واکنش
ثکات

پایدار

واکنشهای خطرناک

از جم،ه محيط های مورد اجتناب می توا به شوک های مدانيدی ،مواد ناسازدار ،ف،زات ،حرارت زیاد،
مواجهه با رطوبت هوا یا ب اشاره کرد.
مواد ناسازدار :ف،زات ،مين ها-هيدروکسيد سدید -لدهيد ها-اپوکسيدها-عوامل کاهنده-عوامل اکسيد
کننده-مواد قابل انفجار-استالدئيدها-کاربيد ها-سي،يسيد ها-سياندیها-سولفيد ها -فسفيد.

محصوالت خطرناک حاصل
از تجزیه ماده

هيدروژ ک،راید ،ک،ر ،منوکسيد کربن ،داز هيدروژ

 -10اطالعات مربوط به سم شناسي
اثرات حاد
سميت مزمن یا تماس
طوالنی مدت
سرطانزایی

حداکثر ميزا اسيدک،ریدریک در محيط کار برای کار  8ساعته  2جزء در مي،يو هوای استنشاقی است.
در بيشتر مطالعات زمایشگاهی نشا داده شده است که استنشاق طوالنی مدت  1پی پی ام از این ماده
سکا انقکاض دستگاه تنفسی ،تحریدات چشمی و پوستی می شود.
سرطا زایی دروه  – A2سرطا بينی

 -11اطالعات زيست محیطي
هوا

هيدروک،ریک اسيد غ،يظ (هيدروک،ریک اسيد بخار) مههای اسيدی تشديل میدهد .مه و مح،ول هر دو
تأثير خورنده بازدشتناپذیری بر بافت انسا با قاب،يت تخریا اندامهای تنفسی ،چشدها ،پوست و رودهها

دارند.
خاک

در صورت رها شد در خاک تجزیه بيولوژیدی نشده و به ب های زیرزمينی نفوذ ميدند .با کاهش
اسيدیته طکيعی محيط سکا مرگ جانورا می شود.

ب

این ماده در غ،ظت های بيشتر از  25مي،ی درم در ليتر برای ماهی ها کشنده است.این ماده به واسطه
تغيير در اسيدیته ب مضر می باشد.

ماندداری و تجزیه
سيا رسانی زیست
محيطی

در اثر درما به داز تکدیل می شود .ممدن است به داز هيدروژ قاب،يت انفجار نيز تکدیل شود.
محيط زیست را برای جانورا نامساعد می کند و به سکا تغيير اسيدیته محيط زیست،تاثير منفی بر
زنددی جاندارا می دذارد.

 -12مالحظات کاربرد
تا حد ممدن اسيدک،ریدریک بيرو ریخته شده را جمع وری و به خارج از محيط کار منتقل کنيد.

دفع پسماند

هيدروک،ریک اسيد یک اسيد قوی غير لی است که در اکثر فرایندها مثل پاالیش ف،زات به کار میرود.
کاربرد

اسيد شویی فوالد
توليد ترکيکات لی
توليد ترکيکات غير لی
کنترل  pHو خنثی سازی
بازسازی مکدل های یونی و ....

 -13اطالعات مربوط به حمل و نقل
مقررات داخ،ی

برای جابه جایی این محصول در جاده های داخل ایرا بایستی مقررات وزارت راه و ترابری و پ،يس راه
رعایت شود.

سایر ضوابط قانونی

مقررات مربوط به سازما م،ل در زیر ارائه شده است:
حمل ونقل هوایی  :شماره سازما م،ل 1789 :
حمل و نقل دریایی  :شماره سازما م،ل1789 :
حمل ونقل راه هن و جاده  :شماره سازما م،ل 1789:
سایر اطالعات:
طکقه بندی -8 :مواد خورنده 9/2 ،خطرناک برای محيط زیست

 -14قوانین و مقررات
مقررات عمومی

نماد های خطرات[C,Xi] :
شماره خطر و ریسک[R:34-37] :
شماره ایمنی و سالمت [S:(1/2-)*26-45] :

 -15ساير اطالعات
برای بيشتر ف،زات بسيار خورنده است.

