
  

 
 

 هيدروژن فلورايد              منی موادي  کارت ا
 
 

HYDROGEN FLUORIDE                                                     ICSC: 0283      
 هيدروژن فلورايد

 گاز اسيد هيدروفلوريک
 اسيد هيدروفلوريک بدون آب

 سيلندر
 HF: فرمول شيميايی 

 ٢٠: زن مولکولی و
 

CAS # 7664-39-3
RTECS # MW7875000
ICSC # 0283
UN # 1052
EC # 009-002-00-6

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

د   :آتش  ي باش تعال نم ل اش . قاب
د باعث  ادي ميتوان واآنشهاي زي
اده    ن م راق اي ا احت ار و ي انفج

 .شوند
 

ه د  وزي در منطق ش س ام آت ر هنگ
ا   ده ه اموش آنن ام خ تفاده از تم اس

 .مجاز است 

 :انفجار 
 

 
 
 
 
 
 

پري      ا اس وزي ب ش س ام آت در هنگ
آردن آب سيلندر را خنك نگه داريد و      
ه صورت مستقيم            ردن آب ب از بكار ب

ا        . پرهيز آنيد  درحالت تحت حفاظت ب
 .آتش مقابله آنيد

 :مواجهه 
 

ا ماده  از هر گونه تماس ب     
 .خودداري شود 

ه     ك مراجع ه پزش وارد ب ه م در هم
 .آنيد

 :استنشاق 
 

وزش  اس س رفه, احس , س
رآيجه ردرد,س س , س ي نف , تنگ
وع اه, ته هاي آوت , نفس
ودرد تفراغ,گل ن  , اس م ممك عالئ

 است با تاخير ظاهرشود
ه    ( ه را مالحظ ل توج ات قاب نک

 )نمائيد

از تهويه موضعي و يا از      
زات حفاظت تنفسي  تجهي

 .تفاده آنيداس

 هوای تازه، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

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

 .دهيد
 

 ، قرمزي  ،امكان جذب وجود دارد    :پوست 
، سوختگيهاي پوستي شديد،     درد

 تاول 
اق  ( ش استنش ه بخ را مالحظ

 )نمائيد

هاي  ها و لباس از دستكش
 .ودحفاظتي استفاده ش

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

 .و مجددًا آب بزنيد 

ا   سوزش شديد ، درد،قرمزي :چشم ها  ورت ي اي ص از حفاظه
اظ        چشم و يا ترآيب با حف

 .تنفسي استفاده شود

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

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

اس، درد :گوارشی وزش احس عف،س ،  ض
 استفراغ، اسهال

 

  

 



  

 
 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .منطقه خطر را تخليه آنيد

  .با يك متخصص مشورت آنيد
  .يداستفاده نمائتهويه از 

بخار را بوسيله اسپري ظريف آب از 
  .بين ببريد

لباس : وسايل حفاظت فردی ويژه(
حفاظتی کامل مجهز به وسيله حفاظت 

 )تنفسی
 

يی نگهداری  غذاموادجدا از غذا و 
  .نمائيد

 . نمائيدنگهداريدر محل خنگ 
ي با تهويه مناسب نگهداري محلدر 
 .نمائيد

 .دگرد حمل نمواد غذايیبا غذا و 
T+ symbol
C symbol
R: 26/27/28-35
S: 7/9-26-36/37-45
UN Hazard Class: 8
UN Subsidiary Risks: 6.1
UN Pack Group: I

  

هم
 م

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
  . با بوي تند گازي  بي رنگ يا مايع متصاعد آنندة بي رنگ 

 
 

  :کیيزيخطرات ف
 
 

  :یيايميخطرات ش
 . با بازها شديدًا واآنش مي دهد و خورنده است لذا ، می باشداسيد قوييک  ماده اين

 . دنمايبا بسياري از ترآيبات واآنش داده و ايجاد آتش سوزي و انفجار مي 
 .بر فلزات، شيشه، بعضي اشكال پالستيك، الستيك و پارچه ها اثر مي گذارد

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV (as F): 3 ppm; 2.6 mg/m3 (ACGIH 1992-1993). 
PDK: 0.1 mg/m3 (USSR 1993). 
PDK (as STEL): 0.5 mg/m3 (USSR 1993).

 
  :های مواجهه راه

 .پوست و گوارشي جذب بدن شود, اين ماده مي تواند از طريق استنشاق 
 

  :خطرات استنشاق
 . آور خواهد رسيدغلظت اين گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي سريع به حد زيان

 
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
استنشاق اين گاز يا بخارات آن ممكن . پوست و دستگاه تنفسي خورنده است, اين ماده براي چشمها 

آلسميا -اين ماده ممكن است باعث هيپو). به قسمت توجه مراجعه شود(است باعث ادم ريوي شود 
اثرات آن ممكن است با تاخير . منجر به مرگ شود  ممكن است OELتماس با غلظتهاي باال . شود

 .معاينه پزشكي الزم است. ظاهر شود
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .اين ماده ممكن است باعث فلوروسيس شود

 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٢٠ : نقطه جوش
  درجه سانتيگراد– ٨٣ :نقطه ذوب

 ٠/١: )١= آب (چگالي نسبي 
 بسيار خوب: ت در آبحاللي

 ٧/٠):  ١=هوا(چگالي بخار نسبي 
 
 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 
 

 

 نکات قابل توجه
ابراين استراحت و   . عالئم ادم ريه اغلب با گذشت چندين ساعت ظاهر مي شوند و با فعاليت فيزيكي شديدترمي شود           بن

 . معاينه پزشكي ضروريست
 . شخصي آه اجازه اين عمل به او داده شده بايد مورد توجه قرار گيردتجويز سريع يك اسپري مناسب بوسيله يك

 .بسته به ميزان مواجهه آزمايشات دوره اي پزشكي الزم است
 .سيلندري آه شروع به نشت آرده را جهت جلوگيري از فرار گاز آن را در يك مايع قرار دهيد 

Transport Emergency Card: TEC (R)-78
NFPA Code: H4; F0; R1;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0283                                                     HYDROGEN FLUORIDE 

 
 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان آبادان

 واحد مهندسي بهداشت حرفه اي
 
 

 مهندس مزارعی: تهيه
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