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 اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد
Material Safety Data Sheet 

 كاستيك نام: مواد اوليهگروه: 

 

 ماهيت ماده -١

 هيدروكسيدسديم محلول  شيميايى نام

 هيدروكسيدسديم قليايى، سودا قليا، سوزآور، مايع سودسوزآور،  مترادف نامهاى

 CAS  1310-73-2شماره 

 آلكال هيدروكسيد شيميايى خانواده

 40 وزن ملكولي

 NaOH فرمول شيميايي

 حفاظتى) (عالئم عمومى اطالعات -٢

 مواد خورنده محرك مواد گير آتش مواد سمى مواد خطر لوزى

 

  

 

 

 مواد اكسيد كننده مواد منفجر شونده خطرناك براي محيط زيست  

 حفاظتى هشدارهاى -٣

 اوليه كمكهاى -4

 چشم با تماس
دقيقه بشوييدوپلكها را در هنگام شستشو باز نگهداريد و براي  20فراوان چشمها را براي حد اقل هرگونه لنز تماسي را خارج كنيد. در صورت تماس فورا با آب 

 .مراجعه نمايد . پزشك به "شستشو از آب سرد استفاده نموده و فورا

 پوست با تماس
پس از آن با آب فراوان و صابون شستشو داده تا تمام آلودگي كليه لباس هاي آلوده را ازتماس با پوست بدن خارج نموده و  "اگر لباس با ماده آلوده گرديد،  فورا

 شستشو گردند . "مراجعه شود. قبل از استفاده مجدد لباس ها آنها  را  بايستي كامال پزشك به "از روي پوست حذف گردد وفورا

 خوردن و بلعيدن
آب داده شود و  "بخورانيد در صورتي كه به طور طبيعي مصدوم استفراغ نموده به او مجددامصدوم را وادار به استفراغ نكنيد به مصدوم مقدار زيادي آب يا شير  

 به پزشك مراجعه گردد. در صورتيكه كه مصدوم بيهوش مي باشد به او چيزي از راه دهان نخورانيد . "سپس فورا

 تنفس
ل نموده ومصدوم را آرام نموده واگر تنفس نداشت به او تنفس مصنوعي بدهيد. اگر مصدوم را به هواي آزاد و تازه منتق"اگر از اين ماده استنشاق شده است فورا

ردد   .اگر مشكل مصدوم اين ماده را استنشاق نموده و يا خورده بود از تنفس مصنوعي دهان به دهان استفاده ننمايد ازروش مصنوعي  (كيسه هوا ) استفاده گ
 .مراجعه گردد. پزشك به  "در تنفس دارد به او اكسيژن بدهيد. و فورا

  پزشكى اطالعات

 

 چشم با تماس
 كه تأثيراتى. ديد شدن مات و شديد اسكارهاى شدن چشم، متالشى تاول، تا اسكار چشمى، شديد تحريكات شامل آن صدمات رنج . است خورنده بسيار ماده اين

 .افتد مى اتفاق چشم دائمى نابينايى و چشم بافت تخريب شديد موارد در.است مرواريد آب و گلوكوم شبيه دارد چشم ديد برروى

 پوست با تماس
 كند نفوذ پوست عمقى هاى اليه تا تواند مى ماده اين. شود پوست در ماندگار اسكارهاى و عميق و شديد سوختگى سبب تواند مى و است خورنده شديداً ماده اين

 .دارد تماس زمان مدت و غلظت به بستگى آن صدمات و شدت ميزان . شود پوست عمقى هاى اليه به آسيب سبب و

 باعث سوختن  دهان و گلو و از بين رفتن بافت دهان و لب مي گردد. خوردن و بلعيدن

 تنفس
گرددو نيز در موارد شديد استنشاق اين ماده ، باعث ايجاد سرفه ،خفگي وبند آمدن تنفس و از بين رفتن بافت مجراي تنفسي  مي  باعث سوزش در دستگاه تنفسي

 مي گردد.
 سوزد نمى حريق

  انفجار
 براي محيط زيست مضر است. محيطى زيست اثرات
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 حريق اطفاء -5

 شخصى حتياطاتا -6

 استفاده از دستكش حفاظتي پوست حفاظت
 از عينك ايمني استفاده شود. چشم حفاظت

 لباس مناسب حفاظتي و چكمه مناسب  بپوشيد. بدن حفاظت

 استفاده از ماسك و  تهويه مناسب در محل . تنفسى حفاظت

 محيطى احتياطات -7

 از ورود به سيستم فاضالب محلي و آبراهه ها  و خاك اجتناب گردد. محيط حفاظت

 آلوده محيط نظافت

ماده را جمع نموده و در ظرف مخصوص خاك خشك، شن و ماسه يا ديگر مواد غير قابل احتراق) آلودگي جزيي محيط با ماده:  با يك ماده جاذب بي اثر (
 . آلودگي وسيع محيط با ماده آلوده:محلول رقيق اسيد استيك  بر روي محل ريخته تا خنثي گرددحذف ضايعات جمع آوري نمايدو سپس جهت پاك سازي 

آب براي پاك سازي آن از آب استفاده ننمايد و از  بعلت واكنش پذيري باالي اين ماده با در صورتي كه خطر نداشته باشد از نشت نمودن آن جلوگيري نموده 
 ه نماييد.ورود به سيستم فاضالب و آبراهه ها جلوگيري نموده. محيط را محدود كرده و براي تميز كردن از افرادآموزش ديده و تجهيزات ايمني استفاد

 

 بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه -8

 بر طبق مقررات و الزامات ملي بايستي عمل نمايد.  مواد ضايعات دفع

 بر طبق مقررات و الزامات ملي بايستي عمل نمايد. شده بندى بسته دفع

 انبار و جابجايى -9

 شرايط محيطي 
اسيدهاو...) نگهداري گردد. در حضور آب اين دور ازگرما و مواد ناسازگار  (مواد قابل اشتعال، رطوبت هوا، آب، مواد اكسيد كننده، مواد احياكننده، بازها، ،فلزات، 

 ماده به شدت واكنش داده و گرماي شديدي از اين واكنش آزاد مي گردد. 

 -امكان آسيب ديدگي در برابر: ضربه جلوگيري شود    سقوط: جلوگيري شود  تكان شديد: جلوگيري شود  فشار: جلوگيري شود  ساير: جابجايي شرايط
 د .بسته هاي محكم در  بسته نگهداري شود. بسته ها در محيط سرد، خشك و داراي تهويه مناسب  نگهداري شوند و از تماس آن با آب اجتناب نمايدر  شرايط نگهداري

 شيميايى و فيزيكى مشخصات -10

 مايع  فيزيكى حالت

 شفاف محلول غيرفرار،  فيزيكى شكل

 بي رنگ  رنگ

 بي بو بو

pH (%5) 14 ،(%0/5) 13 ،(%0/05)   12       

 در آب سرد به آساني حل مي گردد. آب حالليت

 .ميشود حل مساوى نسبت به گليسيرين و متانول اتانول، در آلى حاللهاى در حالليت
 - دانسيته/مخصوص وزن

 .باشد نمى دسترس در اطالعاتى آتشگيرى خود دماى
 اين ماده نمي سوزد (F.P)اشتعال نقطه
 درجه فارنهايت) 6/143سانتيگراد(  درجه 62 (m.p)ذوب نقطه

 درجه فارنهايت) 284سانتيگراد( درجه 140 (b.p)جوش نقطه
 جيوه ميليمتر 14 بخار فشار

 گيرى آتش خطر
آلومينيوم،  همانند فلزاتى با تواند مى ماده اين نمايد. مى زياد گرماى توليد و داده واكنش آب با ماده اين.باشد نمى احتراق قابل هيدروكسيدسديم محلول

 .نمايد هيدروژن گاز توليد و داده واكنش روى
 .شود استفاده كند مى احاطه را حريق نوع اين كه مناسبى حريق اطفاء مواد از اطفاء مناسب نحوه

  توضيحات ساير
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 ها كنش هم بر و پايدارى -11

 .كند مى جذب را هوا اكسيدكربن دى سرعت به ماده اين .پايدار پايدارى
 آب اجتناب مورد محيطهاى

 سازگار نا مواد
 ارگانوهالوژن، و نيتروپارافين تركيبات قوى، نيتروآروماتيك، اسيدهاى با مثال بعنوان داده واكنش غيرآلى و آلى مواد از بسيارى با شدت به ماده اين

 .آلى پيركسيدهاى و گليكول
 .سديم اكسيد سمى هاى فيوم تجزيه از ناشى خطرات

 .برد مى بين از را شيشه اتاق، درهواى آرامى به اطالعات ساير

 شناسى سم -12

  تنفسى مسموميت

 rat: LD50 = >90 mL/kg غذايى مسموميت

 .ميكند شديد ايجاد نكروز ها برروى خرگوش ساعت 4 ازگذشت پس ماده اين % 30 محلول از ليتر ميلى5/0 پوست ز ا مسموميت
rabbit, skin: 500 mg/24H Severe 

 .ميكند شديد ايجاد نكروز ها برروى خرگوش ساعت 4 ازگذشت پس ماده اين % 30 محلول از ليتر ميلى5/0 چشمى مسموميت
rabbit, eye: 400 ug Mild 

 .است شده گزارش مرگ موارد بعضى در .كرده دستگاه گوارشى در خورنده صدمات ايجاد ماده، اين با حيوانات مدت كوتاه تماسهاى حاد اثرات
  اطالعات ساير

 
 

 نقل و حمل مقررات -13

 جاده و آهن راه نقل و حمل
DOT Classification:Class 8:Corrosive material                                                                                                            
Identification:Sulfuric acid UNNA:1823PG:II                                                                                                             

 ليتري جابجا مي شود 5000تا  4000بوسيله تانكر با مخازن پلي اتيلن سنگين 

 
 
 


