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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  اسيدکلريدريک

 نامهاى  مترادف … وHClهيدروژن کلرايد، اسيدکلروهيدريک، 

٧٦٤٧-٠١-٠ CASشماره  

٢٣١-٥٩٥-٧     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى اسيدغيرآلى

 وزن مولکولى ٤٦/٣٦

Cl-H فرمول شيميايى 

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

  
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظت-٣
 تماس با چشم .غلظت بخارات، ميست و قطرات اين ماده مى تواند سبب تحريکات شديد، سوختگى و کورى چشم شود

 تماس با پوست . و سوختگى و صدمات پوستى مى شود) ل و دردقرمزى، تاو(مى تواند سبب تحريکات شديد پوستى 
عالئم آن شامل سختى در قورت دادن،       . مى تواند سبب زخم هاى خورنده در دهان، گلو، مرى و شکم ميشود             

 بلعيدن و خوردن .عطش، استفراغ و حالت تهوع، اسهال ، صدمات شديد، اغما و مرگ است
بخارات و  . تأثيرات آن بستگى به غلظت و مدت زمان تماس دارد                 . محلول اين ماده بسيار خورنده است         

در مدت  . ميست اين ماده مى تواند سبب تحريکات شديد بينى، زخم گلو، انسداد، سرفه و سختى تنفس شود                       
 .مواجهه با اين ماده زخم و اولسره در بينى و گلو ايجاد مى شود

 تنفس

 حريق .اين ماده نمى سوزد
 انفجار 
  زيست محيطىاثرات 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه با آب ولرم شستشو داده، پلکها باز              ٣٠-٢٠سريعًا چشمهاى آلوده را به مدت           

 تماس با چشم .به پزشک مراجعه شود. نگه داشته شوند
به .  دقيقه با آب ولرم شستشو داده       ٣٠-٢٠سريعًا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت            

 پوستتماس با  پزشک مراجعه شود
درصورت هوشيارى فرد دهان وى     . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد        

 تا  ٢٤٠به فرد هوشيار    . را با آب تميز شستشو داده و فرد را وادار به استفراغ نکنيد               
درصورت امکان، پس از خوردن آب به فرد شير                  .  ميلى ليتر آب بخورانيد        ٣٠٠
به پزشک  . اق افتاد دوباره به فرد آب داده         اگر استفراغ به صورت طبيعى اتف        . دهيد

 مراجعه شود

 بلعيدن و خوردن

 ٤٨عالئم مسموميت با اين ماده           . منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آزاد برده                  
 تنفس به پزشک مراجعه شود. ساعت پس از مواجهه نمايان مى شود

پزشک يا نزديکترين به . را مرتب چک کرده   ) …دما، فشارخون و  (عالئم حياتى فرد    
 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حريق -٥

تماس با فلزات، توليد گاز هيدروژن کرده که مخلوط اين گاز با                    . اين ماده نميسوزد   
 خطر آتش گيرى .هوا مى تواند سبب انفجار شود

 نحوه مناسب اطفاء .از اسپرى آب براى خنک کردن ظروف محتوى اين ماده استفاده شود
از اسپرى کردن آب به     .از اسپرى يا مه آب براى کاهش بخارات اين ماده استفاده شود            

  ساير توضيحات .منبع نشت اين ماده خوددارى شود
 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى
. ابل نفوذ در برابر گازها استفاده شود      از گوگل هاى مخصوص مواد شيميايى غيرق      

 حفاظت چشم .محافظ صورت ضرورى است
دوش و چشم شور ايمنى در       . دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى          

 حفاظت بدن .محيط هاى کار با اين ماده الزامى است

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
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  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط افراد                     

محيط راتهويه  . ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند           اين افراد ميبايست   .آموزش ديده انجام دهيد     
 .کرده

 حفاظت محيط

مواد زائد را در داخل ظروف مناسب،       . مواد ريخته شده را با موادى که با اين ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد               
 نگهدارى وارد   آب داخل ظروف  .محيط را با آب شستشو دهيد       . دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد        

 نشود
 نظافت محيط آلوده

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد .طبق مقررات و قوانين محلى عمل شود

اگر ضايعات کم بود مى توان اين         . درصورت امکان اين مواد بايد درجاهاى تعيين شده، دفن شوند            
 دفع بسته بندى شده .م يا کربنات کلسيم خنثى نمودمواد را به آب اضافه کرد و به آرامى بوسيله سدي

  جابجايى و انبار -٩
هميشه مطمئن باشيد که     .از آزاد شدن بخارات وميست اين مواد جلوگيرى نمائيد            

درصورت امکان به      . تهويه محيطى محل حمل و نقل مناسب و کافى است                       
زات تجهي. صورت بسته هاى کوچک در محيطى با تهويه مناسب، حمل شوند                   

 .در دسترس باشد… اورژانسى مثل زمانهاى آتش سوزى، ريخت و پاش مواد و

 احتياطات جابجايى

درمحيط خشک، خنک و باتهويه محيطى مناسب و به دور از اشعه مستقيم                             
اين مواد بايد   . آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند              

 .انبار شوند…اکسيدکننده، مواد کاهنده وبه دور از مواد ناسازگار مثل مواد 
شرايط انباردارى     

در زمانيکه از ظروف استفاده نميشوند،          . ظروف داراى برچسب مناسب باشند       
 بسته بندى مناسب .درب آنها بسته باشد

 

  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى مايع فرار
 رنگ بى رنگ يا زرد کم رنگ

 بو داراى بوى تند 
 PH ؛ اسيدقوى)  نرمال١/٠محلول  (١/١

 حالليت آب  .قابل حل است
قابليت انحالل بسيار بااليى در الکلها دارد، در اتر و بنزن نيز حل مى شود، در هيدروکربنها غيرقابل                           

 حالليت در حاللهاى آلى .حل است

 دانسيته/وزن مخصوص %)٣٥ (١٨/١
 LEL .رس نمى باشداطالعاتى در دست

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

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٣١( درجه سانتيگراد -٣٥
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٢٢٧( درجه سانتيگراد ٦/١٠٨

mmHg فشار بخار اد  درجه سانتيگر٢٠در )  کيلوپاسکال٣/١٣ (١٠٠ 
mPa.s ويسکوزيته ٢ 

 ساير اطالعات 
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اين ماده بيس ترکيبات کربناته خاک را خنثى مى کند

 رفتار در محيط زيست .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 ميلى گرم در ليتر براى ماهيها          ٢٥اين ماده در غلظت هاى بيشتر از            

 ناثر روى محيط آبزيا . آب سمى مى باشدPHاين ماده به واسطه تغيير در . کشنده است

LC100       ساعت  ٢٤ ميلى گرم در ليتر به مدت             ١٠:  ماهى قزل آال  .
LC50٣٣٠ تا    ١٠٠: ميگو ppm  ،LC50     تا  ١٠٠:  ماهى ستاره اى 
: سميت مزمن گياهى       .  ساعت  ٤٨ ميلى گرم در ليتر به مدت               ٣٣٠
١٠٠ ppm . 

  ساير اطالعات

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى پايدار
 محيطهاى مورد اجتناب .واد ناسازگار، فلزات، حرارت زياد، مواجهه با رطوبت هوا يا آبشوکهاى مکانيکى، م

فلزات، آمين ها، هيدروکسيدسديم، آلدهيدها، اپوکسيدها، عوامل کاهنده، عوامل اکسيدکننده، موادقابل                          
 رمواد نا سازگا .انفجار، استالدئيدها، کاربيدها، سيليسيدها، سيانديها، سولفيدها، فسفيد

 خطرات ناشى از تجزيه .هيدروژن کلرايد، کلر، منوکسيدکربن، گاز هيدروژن
 ساير اطالعات .براى بيشتر فلزات بسيار خورنده است

 
  سم شناسى-١٣

LC50 (rat):8300 mg/m3 (5666 ppm) (30-minute exposure) 
LC50 (rat):45600 mg/m3 (31008 ppm) (5-minute exposure) مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rabbit):  900 mg/kg مسموميت غذايى 

 ساعت سبب زخم ها و         ٤اين ماده به مدت         % ١٧ ميلى ليتر از محلول         ٥/٠
 مسموميت ا ز پوست .سوختگى  بر روى پوست خرگوش  ها مى شود

 ثانيه سبب زخم در قرنيه      ٢٠به مدت   )  نرمال ٠ /٢٥(از اين ماده    % ١محلول  
 مسموميت چشمى .شودچشم خرگوش ها مى 

 اثرات حاد 

 ساير اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   2 ppm 

TLV STEL :   50 ppm LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هوايى ٢٣٠ 
Kg حمل و نقل دريايى ٢٣٠ 
Kg حمل و نقل راه آهن و جاده  ٢٣٠ 

  خطرناک براى محيط زيست٢/٩ موادخورنده ؛ -٨: طبقه بندى 
 ساير اطالعات  II, III :گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[C;Xi] نمادهاى خطرات 

[R:34-37] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*26-45] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٦

 انواع مواد   ساخت: هيدروکلريک اسيد در بسيارى از صنايع مورد استفاده قرار مى گيرد، اين صنايع شامل                   
شيميايى، پروسه هاى غذايى، شستشو و اسيدشويى فلزات، خنثى سازى ترکيبات آلکالين يا ضايعات فلزات،                     

 .احياء اوره
 کاربردهاى ماده
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