
  

 
 

      کلرايد هيدروژن           منی موادي  کارت ا
 
 

HYDROGEN CHLORIDE                                                    ICSC: 0163 
 هيدروژن کلرايد بدون آب

 اسيد هيدروکلريک، بدون آب
 )کپسول(

 HCl  :فرمول شيميايی
 ۵/٣۶: وزن مولکولی

CAS # 7647-01-0
RTECS # MW4025000
UN # 1050
EC # 017-002-00-2

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 غير قابل احتراق :آتش 
 
 
 

 
 
 
 

وزی در  ش س روز آت ورت ب در ص
ل     ام عوام تفاده از تم راف، اس اط

 .خاموش کنندگی مجاز می باشد

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

ول را    ار، کپس ر انفج ورت خط در ص
 .با اسپری آب خنک نگهداريد

 :مواجهه 
 
 
 

ورد و  ه برخ از هرگون
اده  ن م ا اي اس ب تم

 .خودداری نمائيد
 
 

ه پزشک         در صورت هرگونه تماس ب
 .مراجعه شود

 :استنشاق 
 

رفه،  وزاننده، س ده، س خورن
دن     اه ش نفس، کوت کل در ت مش

 .تنفس، سوزش گلو
م م  ن عالئ اخيری  اي ت ت ن اس مک

 .باشند
ه    ( ه را مالحظ ل توج ات قاب نک

 )نمائيد

 تهويه عمومی
ا وسيله       تهويه موضعی ي

 حفاظت تنفسی
 
 
 
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

 :در برخورد با مايعات :پوست 
گی، سوختگی  سرمازدگی، خورند 
 .، درد پوستهای عميق و شديد

 

ايق    ای ع تکش ه دس
ای   اس ه رمايی، لب س

 حفاظتی
 
 

د   ادی آب بزني دار زي دا مق سپس . ابت
د  وده شده را در بياوري ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد 

د، درد،  :چشم ها  اری دي ده، ت خورن
 شوختگی های عميق و شديد

 
 

ت    ا حفاظ ی ي ک ايمن عين
راه  ه هم م ب يله چش  وس
 حفاظت تنفسی

 
 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

  :گوارشی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
طناحيه خ

 .نمائيد

اسپری آب 

ژه    ردی وي اس :  ف لب

وی، قلياه    ای ق يدان ه ای کس

مناسب     
-26-36/37/39-45

8

 .ر را تخليه نمائيد
با يک فرد با تجربه مشورت 

 .از تهويه استفاده نمائيد
از از  ردن گ رای خارج ک ب

 .استفاده نمائيد
ت( يله حفاظ وس

ه     ز ب ل مجه اظتی کام ک حف ماس
 )تنفسی

 

داری   راق نگه ل احت واد قاب دور از م
 .نمائيد

دور از ا
 .قوی و فلزات نگهداری نمائيد

ه  ا تهوي ر محل خشک و خنک ب
 .نگهداری نمائيد

T symbol
C symbol
R: 23-35
S: (1/2-)9
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 

هم
 م

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 شده و يا تحت فشار بی رنگ همراه با بوی تندگاز مايع 

 
  :کیيزيخطرات ف

 .اين گاز از هوا سنگين تر است
 

  :یيايميخطرات ش
 .بصورت محلول در آب اسيد قوی توليد می کند، که با مواد واکنش داده و خورنده می شود

 ).ICSC: 0126کلرين (با اکسيدان ها واکنش شديد داده و گاز سمی ايجاد می کند 
 ).ICSC: 0001هيدروژن (در تماس با فلزات، در مجاورت آب گازهای قابل احتراق توليد می کند 

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV: 5 ppm; as (ceiling values) (ACGIH 1999).
 
  :های مواجهه هرا

 .اين ماده از طريق تنفس جذب بدن می شود
 

  :خطرات استنشاق
 .باعث آلودگی می شوددر يک غلظت خطرناک در هوا به سرعت 

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 .تبخير سريع مايع، سبب سرمازدگی شده و اثر خورندگی روی چشم، پوست و راه تنفسی دارد
وايی سندروم  وی می شود، در نتيجه در راه ه وز و ادم ري از سبب پنوموکوني االی گ نفس غلظت ب ت

 ). نمائيدبخش نکات قابل توجه را مالحظه(هايی ديده می شود 
 .اثرات اين ماده ممکن است تاخيری باشند
 .مشاهدات پزشکی می تواند موثر باشد

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .يکی از اثرات طوالنی مدت اين ماده برونشيت مزمن است
 .اين ماده روی دندان ها می تواند اثر بگذارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

زيواص ف
٨۵: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد١١۴ :نقطه ذوب

 يترگ(دانسيته نسبي 
 ٣٠در : حالليت در آب
درجه سانتيگراد
دانسيته بخار نس
ضريب جداسازي

٢۵/٠ 
 

  :کی يخ

 انتيگراد درجه س -
-  
 گرم بر ل٠٠٠۴۵/١) : از
  ميلي ليتر آب١٠٠ گرم در ۶٧

 
 ٣/١ ):١= هوا (بي 

 :Log-Pow حسب آب بر/   اآتانول

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 قابل توجهنکات 
 .مواجهه مستمر باشد

 .س فيزيکی با اين ماده قرار گيرد
 . پزشکی الزامی است

 .ه قرار گيردک يا جانشين وی بايستی مورد توج

Transport Emergency Card: TEC (R)-135 
NFPA Code: H3; F0; R0; 

تماس های شغلی با اين ماده نبايد بصورت 
عالئم ادم ريوی ا
استراحت و معاينا
تجويز سريع يک
از اسپری آب بر 
در کپسول سورا

غلب اتفاق نمی افتد، مگر اينکه شخص در تما
ت

 اسپری مناسب توسز پزش
 .روی کپسول سوراخ خودداری نمائيد

از خروج گاز جلوگيری نمائيد   .خ

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0163                                                                                    HYDROGEN CHLORIDE

 
 

 
 صنعتی

 ش نفت تهرانيپاال
 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

 
امير غفاریم :تهيه   هند

 
 
 
 

 طب ‐بهداشت و درمان تهران
مرکز طب صنعتی شرکت 

س 

 


