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 اطالعات فني و حفاظت ايمني مواد
Material Safety Data Sheet 

 
 اسيدكلريدريك نام: مواد اوليهگروه: 

 

 ماهيت ماده -١

 اسيدكلريدريك  شيميايى نام

 اسيدكلروهيدريك  كلرايد، هيدروژن  مترادف نامهاى

                                                   CAS  Hydrogen chlorine             7647-01-0  ,water           7732-18-5شماره 

 اسيدغيرآلى شيميايى خانواده

 46/36 وزن ملكولي
 HCl 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

اين ماده بسيار خورنده مي باشد. باعث سوزش و خورندگي چشم  مي گردد در مواد شديد سبب از تخريب بافت غشايي مي گردد و اماس چشمي   چشم با تماس
 حاصل از تماس با اين ماده به صورت قرمز شدن ،آب افتادن وخارش چشمي  نمايان مي گردد.  

سوختن  پوست در سطح تماس مي گردد و التهابات پوستي حاصل از تماس با اين ماده به صورت  و باعث سوزش، سوراخ شدن  وخورندگي شديد پوست با تماس
در هنگام كار با اين ماده از دستكش و لباس مناسب استفاده "قرمز شدن، پوسته پوسته شدن، تاول زدن وخارش پوستي نمايان مي گردد. حتما

 شود.

 باعث سوزش دهان و گلو و از بين رفتن بافت دهان و لب مي گردد آشوب معده مي گردد.  خوردن و بلعيدن

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

 .سوزد نمى ماده اين حريق
 - انفجار

 براي محيط زيست مضر است. محيطى زيست اثرات
 
 
 

 اوليه کمکهاى -۴
دقيقه بشوييدوپلكها را در هنگام شستشو باز نگهداريد و  15هرگونه لنز تماسي را خارج كنيد. در صورت تماس فورا با آب فراوان چشمها را براي حد اقل  چشم با تماس

 مراجعه نمايد . پزشك به "نموده و فورابراي شستشو از آب سرد استفاده 
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كليه لباس هاي آلوده را ازتماس با پوست بدن خارج نموده و پس از آن با آب فراوان (زير دوش)شستشو داده تا  "اگر لباس با ماده آلوده گرديد،  فورا پوست با تماس
گردد. اگر قسمت آسيب ديده پوست گسترده بوده سطح پوست را  با تمام آلودگي از روي پوست حذف گردد و از نرم كننده براي شستشو استفاده 

 شستشو گردند . "مراجعه شود. قبل از استفاده مجدد لباس ها، آنها  را  بايستي كامال پزشك به "پمادضد باكتري بپوشانيد وفورا
ه تادر صورت مشاهده بافت صدمه ديده، نشان مي دهد كه مصدوم اين ماده مصدوم را وادار به استفراغ نكنيد.(دهان و لبهاي مصدوم را بررسي نمود خوردن و بلعيدن

 به پزشك مراجعه گردد."سمي  را خورده است.)  و سپسس فورا
و مصدوم را به هواي آزاد و تازه منتقل نموده ومصدوم را آرام نموده و لباس هاي تنگ مصدوم همانند يقه "اگر از اين ماده استنشاق شده است فورا تنفس

ي باشد كمربند و كراوات را باز نموده و اگر تنفس نداشت به او تنفس مصنوعي بدهيد. (نكته : در مواردي كه ماده استنشاق شده سمي ويا خورنده م
مراجعه  پزشك به  "براي فردي كه تنفس مصنوعي( دهان به دهان ) مي دهد خطر داشته است) .اگر مشكل در تنفس دارد به او اكسيژن بدهيد. و فورا

 گردد.

 .شود مراجعه پزشك به . كرده چك مرتب را …) و فشارخون دما،( فرد حياتى عالئم پزشكى اطالعات
 

 حريق اطفاء -۵
 .قابليت شعله ور شدن را دارد و با مخلوط شدن با هوا سبب انفجار مي گردد. كه كرده هيدروژن گاز توليد فلزات، با تماس . نميسوزد ماده اين گيرى آتش خطر
 .شود استفاده ماده اين محتوى ظروف كردن خنك براى آب اسپرى زا اطفاء مناسب نحوه

 .شود خوددارى ماده اين نشت منبع به آب كردن اسپرى از. شود استفاده ماده اين بخارات كاهش براى آب مه يا اسپرى از توضيحات ساير
 

 شخصى احتياطات -۶
 مناسب مواد خورندهاستفاده از دستكش حفاظتي  پوست حفاظت

 از شيلد صورت استفاده شود  چشم حفاظت

 از عينك ايمني استفاده شود. بدن حفاظت

 حفاظت
 تنفسى

 لباس مناسب (در مقابل خورندگي) بپوشيد.

 
 محيطى احتياطات -٧

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

 محيط نظافت
 آلوده

ماده را جمع نموده و در ظرف مخصوص همانند خاك خشك و شن،  آلودگي جزيي محيط با ماده: با آب رقيق نموده و يا با يك ماده جاذب بي اثر 
از ورود به . آلودگي وسيع محيط با ماده آلوده: و جهت پاك سازي نهايي از محلول رقيق كربنات سديم استفاده نمايدحذف ضايعات جمع آوري نمايد

و با يك ماده جاذب بي اثر همانند خاك خشك و شن،  ماده را جمع نموده و در ظرف مخصوص ، سيستم فاضالب محلي و آبراهه ها جلوگيري نموده
تا و حذف ضايعات جمع آوري نمايدو هرگز آب وارد ظرف جمع آوري ضايعات ننمايد و با اسپري آب از پراكنده شدن بخارات اسيد جلوگيري نموده 

 يكه آلودگي به طور كامل برطرف نشده است محيط را محدود كرده و براي تميز كردن از افرادآموزش ديده و تجهيزات ايمني استفاده نمايد.زمان
 

 بندى بسته و مواد ضايعات دفع طريقه -٨
 از ورود به سيستم فاضالب محلي  و آبراهه ها بدون اجازه نامه خاص،  بايستي براي حذف آن اجتناب نموده و بر طبق مقررات و قوانين محلي  مواد ضايعات دفع

 بايستي عمل نمايد. 

 بندى بسته دفع
 شده

 بر طبق مقررات و قوانين محلي بايستي عمل نمايد.

 
 انبار و جابجايى -٩

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

 -يري شود  ساير:امكان آسيب ديدگي در برابر: ضربه جلوگيري شود    سقوط: جلوگيري شود  تكان شديد: جلوگيري شود  فشار: جلوگ جابجايي شرايط
مايد در 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 ن شرايط نگهداري

. 
 

 شيميايى و فيزيکى مشخصات -١٠

 مايع  فيزيكى حالت

 فرار مايع  فيزيكى شكل
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 يا زرد كم رنگ رنگ بى  رنگ

 تند بوى داراى بو

pH اسيدي قوي 
 در آب سرد و آب گرم حل مي گردد. آب حالليت
 . در دي اتيل اتر حل مي گردد.دارد الكلها در بااليى بسيار انحالل قابليت آلى حاللهاى در حالليت

 1.15 ,(32% hcl solution)1.16(hcl solution %29.57) دانسيته/مخصوص وزن

 .باشد نمى دسترس در اطالعاتى آتشگيرى خود دماى
 ..سوزد نمى ماده اين (F.P)اشتعال نقطه

46.2  P (m.p)ذوب نقطه

0
PC (31.24% hcl in water) 

83  P (b.p)جوش نقطه

0
PC @760mm Hg(for 31% hcl in water) 

kpa (20 P 16 بخار فشار

0
PC) 

  اطالعات ساير

 
 

 ها کنش هم بر و پايدارى -١١
 پايدار پايدارى

سيانديها  سيليسيدها، کاربيدها، استالدئيدها، موادقابل انفجار، اکسيدکننده، عوامل کاهنده، عوامل اپوکسيدها، آلدهيدها، ،مواد آلي،بازهافلزات، سازگار نا مواد
 .فسفيد سولفيدها،

 ..هيدروژن گاز کلر، تجزيه از ناشى خطرات
 خورندگي شيشه را ندارد.. خاصيت است خورنده بسيار فلزات بيشتر براى اطالعات ساير

 
 
 

 شناسى سم -١٢
 LC50 (rat):8300 mg/m3 (5666 ppm) (30-minute exposure) تنفسى مسموميت

LC50 (rat):45600 mg/m3 (31008 ppm) (5-minute exposure) 
 LD50 (oral, rabbit): 900 mg/kg غذايى مسموميت

 بر سوختگى و ها زخم سبب ساعت ٤ مدت به ماده اين % ١٧ محلول از ليتر ميلى ۵/٠ پوست ز ا مسموميت
 .شود مى ها ش خرگو پوست روى

 قرنيه چشم در زخم سبب ثانيه ٢٠ نرمال به مدت )٢۵/٠ (اين ماده از %١ محلول چشمى مسموميت
 .شود مى ها خرگوش

  انسان براى تنفسى ازراه 3mg/m3/2hrs حاد اثرات

  اطالعات ساير

 
 

 نقل و حمل مقررات -١٣

 
 

  جاده و آهن راه نقل و حمل

 
DOT Classification:Class 8:Corrosive material                                                                                                                          

Identification:hydrochloric acid ,Solution UNNA:1789PG:II                                                                                                      
 ليتري جابجا مي شود. 5000تا  4000بوسيله تانكر با مخازن پلي اتيلن سنگين 

  
 


