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  )MSDS( برگه اطالعات ايمني مواد 

  اسيد كلريدريك

  

  هشدارهاي حفاظتي - 3

 و سوختگى شديد، تحريكات سبب تواند مى ماده اين قطرات و بخارات غلظت: تماس با چشم  �

 .شود چشم كورى

 و سوختگى ،)درد و تاول قرمزى،( پوستى شديد تحريكات سبب تواند مى: تماس با پوست  �

 .شود پوستى صدمات

 آن عالئم .دشو شكم و مرى گلو، دهان، در خورنده هاى زخم سبب تواند مى :بلعيدن و خوردن  �

 و اغما شديد، صدمات ، اسهال تهوع، حالت و استفراغ عطش، دادن، قورت در سختى شامل

 .است مرگ

 تماس زمان مدت و غلظت به بستگى آن تأثيرات .است خورنده بسيار ماده اين محلول :تنفس  �

 سختى و سرفه انسداد، گلو، زخم بينى، شديد تحريكات سبب تواند مى ماده اين بخارات .ددار

 .شود ايجاد گلو و بينى در زخم ماده اين با مواجهه مدت در .دشو تنفس

  .سوزد نمى ماده اين :حريق

  ماهيت ماده -1

  اسيد كلريدريك : شيميايي  نام �

 اسيد كلروهيدريك كلرايد، هيدروژن : نامهاي مترادف  �

  HCL : فرمول شيميايي  �

  اسيد غيرآلى: خانواده شيميايي �

 مايع فرار :شكل فيزيكي  �

 رنگ كم زرد يا رنگ بى: رنگ �

  داراي بوي تند: بو  �

  اطالعات عمومي - 2

  مواد خورنده    خطرناك براي محيط زيست     مواد محرك        لوزي خطر      مواد سمي          �
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  كمك هاي اوليه -4

 پلكها داده، شستشو ولرم آب با دقيقه 20-30 تمد به را آلوده چشمهاى سريعاً : تماس با چشم �

 .شود مراجعه پزشك به  شوند داشته باز نگه

 شستشو ولرم آب با دقيقه20-30مدت  به ولرم آب با را آلوده موضع سريعاً:  تماس با پوست �

 .شود مراجعه به پزشك . داده

 فرد هوشيارى درصورت .نخورانيد چيزى است بيهوش كه فردى به هرگز :بلعيدن و خوردن  �

 240 هوشيار فرد به . نكنيد استفراغ به وادار را فرد و داده شستشو تميز آب با وى را دهان

 اگر .شير دهيد فرد به آب خوردن از پس امكان، درصورت . بخورانيد آب ليتر ميلى 300تا

 .شود پزشك مراجعه به . داده آب فرد به دوباره افتاد قاتفا طبيعى صورت به استفراغ

 ساعت 48 ماده اين عالئم مسموميت با. برده آزاد هواى به را فرد يا آلودگى مولد منبع : تنفس �

 .شود مراجعه پزشك به .شود مى نمايان مواجهه از پس

 يا پزشك به . كرده چك مرتب را...) و فشارخون دما،( فرد حياتى عالئم:  اطالعات پزشكي �

  .شود مراجعه سموم كنترل نزديكترين مركز
 

  اطفاء حريق- 5

 اين مخلوط كه كرده هيدروژن گاز توليد فلزات، با تماس . نميسوزد ماده اين: خطر آتش گيري  �

 .شود انفجار سبب تواند مى گاز با هوا

 .شود استفاده ماده اين محتوى ظروف كردن خنك براى آب اسپرى از: نحوه مناسب اطفاء  �

 اسپرى از. شود استفاده ماده اين بخارات كاهش براى آب مه يا اسپرى از: ساير توضيحات  �

  .شود خوددارى ماده اين نشت به منبع آب كردن
 

  احتياطات شخصي -6

 .استفاده كنيد شيميايى مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش،: حفاظت پوست �

 گازها برابر در نفوذ قابلغير شيميايى مواد چشم از عينك محافظ با قاب دور از:  حفاظت چشم �

 .است ضرورى صورت محافظ  .دشو استفاده

 چشم و دوش .استفاده شود شيميايى مواد برابر در مقاوم كفش و لباس دستكش، : حفاظت بدن �

 .است الزامى ماده اين با كار هاى درمحيط ايمنى شور

  .شود استفادهمناسب  ماسكهاى از:  حفاظت تنفسي �
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  محيطاحتياطات  - 7

 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگى زمانيكه تا: حفاظت محيط كار �

 ميبايست افراد اين. دهيد انجام ديده افراد آموزش توسط فقط را آلوده محيط تميزكردن

 .راتهويه كرده محيط. كنند استفاده موردنياز فردى ايمنى تجهيزات ازكلية

 . كنيد جمع دهند، نمى واكنش ماده اين با كه موادى با را شده ريخته مواد: نظافت محيط آلوده �

 با را محيط .دكني نگهدارى مخصوص برچسب با و مناسب، دربسته ظروف داخل در را زائد مواد

  .وارد نشود نگهدارى ظروف داخل آب. دهيد شستشو آب

  

  بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه - 8

 اگر . شوند دفن شده، تعيين جاهاى در بايد مواد اين امكان درصورت: دفع بسته بندي مواد  �

 كربنات يا سديم بوسيله آرامى به و كرد اضافه آب به را مواد اين توان مى بود كم ضايعات

  .نمود خنثى كلسيم

  

  انبارداري جابجايي و -9  

 مطمئن هميشه. نمائيد جلوگيرى مواد قطرات اين و بخارات شدن آزاد از: احتياطات جابجايي �

 به صورت امكان درصورت . است كافى و مناسب نقل و حمل محل محيطى كه تهويه باشيد

 . شوند حمل مناسب، تهويه با محيطى در كوچك هاى بسته

مستقيم  اشعه از دور به و مناسب محيطى باتهويه و خنك خشك، درمحيط:  شرايط انبارداري �

 مواد از دور بايد به مواد اين . شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل منابع ساير و گرما آفتاب،

 .شوند انبار…و كاهنده مواد اكسيدكننده، مواد مثل ناسازگار

 استفاده ظروف از زمانيكه در .دباشن مناسب برچسب داراى ظروف: بسته بندي مناسب  �

  .باشد بسته آنها نميشوند، درب
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  پايداري و برهم كنش ها-10

 پايدار:  پايداري �

 با مواجهه زياد، حرارت فلزات، ناسازگار، مواد مكانيكى، شوكهاى : محيط هاي مورد اجتناب �

 .آب يا هوا رطوبت

 كاهنده، عوامل ها، اپوكسيد ها، آلدهيد سديم، هيدروكسيد ها، آمين فلزات، :مواد ناسازگار �

 سولفيد سيانديها، ها، سيليسيد ها، كاربيد ها، استالدئيد قابل انفجار، مواد اكسيدكننده، عوامل

 .فسفيد ها،

 .هيدروژن گاز منوكسيدكربن، كلر، كلرايد، هيدروژن:  خطرات ناشي از تجزيه �

  .است خورنده بسيار فلزات بيشتر براى:  ساير اطالعات �

  

  سم شناسي -11

 1 طوالنى مدت استنشاق كه است شده داده نشان آزمايشگاهى مطالعات بيشتر در: اثرات حاد  �

 .شود مى و پوستى چشمى تحريكات تنفسى، دستگاه انقباض سبب ماده از اين ام پى پى

 بينى سرطان -A2 گروه زائى سرطان: ساير اطالعات  �

  : حد تماس  �

ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm     
TLV STEL : 2 ppm      

))))مسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه ايمسئول بهداشت حرفه اي((((آرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفريآرزو جعفري: : : : تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده تهيه كننده   

  

 

 


